
LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y., 11417
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. under the
Act of March 3, 1879.

% ....... ........ THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park, N. Y., 11417 Penjktad., rugp. (Aug.) 16, 1963

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......................................... $10.00
Kitur užsienyje ...............................  32.00$
Jungtinėse Valstijose ........................ $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų 

—y . . - ?
PRICE 10c A COPY

No. 65 METAI 52-ji

’* KRISLAI
Tarytum tyčia
Kur mūsų prezidentas? 
Nedovanotinas nusikaltimas 
O kaip su tais kitais sukčiais? 
Mfenšėvikai ir negrų kovos 
Spaudos piknikas

— Rašo A. Bimba —
Sunku besuprasti tuos mūsų 

aukštuosius pareigūnus. Kaip 
pasamdyti, net sušilę jie įro
dinėja, kad pasirašytoji Mask
vos sutartis yra apgavystė, 
nieko nereiškiantis popieriaus 
šmotas. Ji tik padėsianti mū
sų Jungtinėms Valstijoms ter
mobranduoliniu apsiginklavi
mu dar toliau pralenkti Ta
rybų Sąjungą.

Kaip tik taip kalbėjo ir liu
dijo senatiniame komitete 
Valstybės sekretorius Ruskas 
ir Apsigynimo sekretorius Mc
Namaras.

Dar daugiau: kad parodyti, 
jog šita sutartis nepakenks 
net atominių ginklų bandy
mams, kaip tik šiomis dieno
mis Nevadoje po žeme buvo 
į&sprogdinta baisiausia atomi
ne bomba.
i Juk tai vanduo malūnui tų, 
kurie tam susitarimui priešin
gi! Juk tai argumentas ki
niečiams, kurie sako, kad 
Maskvos sutartis yra tik ap
gavystė !

Jeigu šitaip sutartis bus 
vykdoma iš mūsų pusės, tai 
niekas iš jos ir neišeis. Tiesa, 
sutartis nedraudžia atominių 
bandymų po žeme, bet bom
bos išsprogdinimas Nevadoje, 
kai dar sutartis oficialiai mū
sų Kongreso nėra užgirta, 
reiškia sutarties dvasios sulau
žymą, tyčiojimąsi iš jos.

Kur tuo tarpu randasi mū
sų prezidentas Kenedis? Tie
sa, jis liūdi tik gimusio sūne
lio netekęs, tiesa, jis turi ant 
rankų sergančią žmoną, bet 
vis tiek, rodosi, turėtų suras
ti laiko ir jėgų tarti savo žo
dį prieš sutarties žalojimą. Iš 
to reikia spręsti, kad Ruskas 
ir McNamara tik pildo jo no
rus. . . O tai bloga, o tai ne
laimė !

Mūsų didžiosios Amerikos 
□Darbo Federacijos vadovybė 
vėl iškirto piktą šposą, vėl pa
pildė didelį nusikaltimą. Ji 
atsisakė užgirti ir paremti is
torinę demonstraciją Wash
ingtone rugpjūčio 28 d. Ta de
monstracija, tas žygis, girdi, 
nepadės Kongrese praeiti prez. 
Kenedžio civilinių teisių pro
gramai.

Tai kas padės? Tylėjimas, 
laukimas, kol senatoriai ir 
kongresmanai susipras? Bet 
jie turėjo progą per visą pas
kutinį šimtmetį ką nors pa
daryti, bet nieko nepadarė 
Tik galingas masių judėjimas 
privers juos minėtą progra
mą priimti.

Valstybės sekretorius Rus
kas patvarkė, kad buvęs Ve- 
nezuelos diktatorius Jimenez 
turi grįžti į savo kraštą ir 
atsakyti už savo nuodėmes. 
Jis kaltinamas apvogime vals
tybės iždo ant trylikos mili
jonų dolerių.

Bet kaip su kitais sukčiais, 
kurie s^di Washhingtone ir 
atstovauja nesan č i o m s val
džioms? Kaip su Kajecku, 
kaip su panašiais išmato
mis iŠ Latvijos ir Estijos? Jie 

aitinasi apvogtais tų kraštų 
dais.

t Kodėl Jimenez varomas lau- 
o kiti panašūs sukčiai pa

liekam! ? '

Jeigu dar buvo abejonės, 
kaip mūsų lietuviškieji menše
vikai žiūri j nūdienes negrų

McNamara kalbėdamas apie 
sutartį gyrėsi JAV jėga

Masinis maršavimas
į Washin<jtoną

Ruskas ragino JAV Senatą 
užgirti Maskvos sutartį

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Gynybos sek
retorius Robert McNama
ra kalbėjo Senato komitete 
apie pasirašytą Maskvoje 
sutartį. Jis sakė, kad ato
miniame apsiginkla v i m e 
JAV kelis kartus yra galin
gesnės negu Tarybų Sąjun
ga.

McNamara sakė, kad 
Jungtinės Valstijos turi de- 
sėtkus tūkstančių atominių | 

j bombų, o prie to, dar jų tu
ri Anglija ir Prancūzija. 
Dabar JAV turi 500 niuk- 
linių raketų, o būk TSRS jų 
turi dar tik kelias. JAV tu
ri šimtus didelių bombone
šių, kurie gali nunešti į Ta
rybų Sąjungą branduolines

MASKVOS SUTARTIS 
IR GINKLUOTE

Washingtonnas. A. Har- 
rimanas, kuris Maskvoje 
vedė derybas dėl ‘ sutarties 
draudimo brand uolinių 
bombų bandymų, sako:

“Ši sutartis nedraudžia 
nei atomines bombas ir ki
tokius ginklus gaminti, į 
sandėlius krauti, negi juos 
vartoti karo atsitikime”.

Washingtonas. — Penta
gone admirolai pasakoja, 
kad Tarybų Sąjungos sub- 
marinai dažnai plaukioja 
Atlanto vandenyne, netoli 
nuo JAV krantų.

Admirolai sako, kad Ta
rybų Sąjunga pirmiau per
leido 31 submariną Kinijai, 
tris Albanijai, o dabar su
teikus kelis Kubai.

IŠ VISO PASAULIO
Toronto. — Atvyko į su

važiavimą anglikonų arki
vyskupas Dr. A. M. Ram
sey. Jis sako, kad suvažia
vime dalyvaus apie 1,500 
vyskupų ir kitų delegatų 
ir 28 šalių.

kovas už žmogaus teises, tai 
dabar jos nebegali būti. Jų 

įspaudą ne tik nė žodeliu tų 
kovų neužgiria, bet dar savo 
skaitytojus biauriai kursto 
prieš kovojančius žmones. Štai 
“Keleivio” rugpiūčio 7 dienos 
laidoje pirmajame puslapyje 
didžiulė antraštė:

“Kaltina valdžią pataikau
jant negrę riaušininkams. 
Baltveidžių teisės siaurinamos, 
o negrams duodama nepapras
tų privilegijų. Taip esą da
roma pašto įstaigose ir kitose 
federalinės valdžios darbovie
tėse.”

Lygiai taip kalba ir rašo 
pietinių valstijų rasistai. Men
ševikų arganas tapo rasistų 
organu!

Jau šį sekmadienį Usteryje 
įvyks spaudos piknikas. Tai 
žada būti vienas iš didžiausių 
ir puikiausių piknikų. Girdė
jau, kad jau net kelios ma
šinos pilnos gerų laisviečių su
sirikiavusios iš Didžiojo Niu
jorko patraukti į pikniką.

Vasaros laikas mūsų spau
dai yra sunkus laikas. Jai 
reikalinga visokia parama.

bombas, o TSRS jų mažai 
turi.

McNamara sakė, kad 
Maskvos sutartis pasitar
nauja Jungtinėms Valsti
joms laikytis priešakyje 
TSRS atominiame apsi
ginklavime, nes ji suvaržo 
TSRS galimybę pasivyti 
Jungtines Valstijas.

Jis sakė, kad su sutarti
mi sutinka Pentagono mili- 
taristaf, nes ta sutartis ne
draudžia atomines bombas 
gaminti, neigi kitaip gink
luotis. Jis sakė, kad Jung
tinės Valstijos jau užtekti
nai atliko bandymų atmos
feroje ir vandenyje, tai jų 
daugiau ir nereikia.

Portugalija neis 
iš kolonijų

Lisąbons. — Portugalijos 
diktatorius Salaząras pa
reiškė, kad nepaisant Jung
tiniu Tautų reikalavimo ir 
Afrikos valstybių reikala
vimo, Portugalija n e s i- 
traųks iš milžiniškų koloni
jų Afrikoje.

Portugalija užima tik 
35,413 kvad. mylių ir turi 
apie 6,00,000 gyventojų. 
Bet jos kolonijos yra milži
niškos. Angola užima 481,- 
350 kvadratinių mylių ir 
turi apie. 6,000,000 gyvento
jų. Mozambika užima 297,- 
730 kvad. mylių ir turi apie 
7,000,000 gyventojų. Portu
galai dar turi ir mažesnių 
kolonijų.

Londonas. — Traukinio 
plėšikai pačiupo pinigais 
$7,022,400. T i k Midland 
banko $1,400,000 buvo ne
apdrausta pinigų, o kitų 
bankų visi pinigai apdraus
ti.

Washingtonas. — Nors 
pasirašyta sutartis prieš 
branduolinių bombų bandy
mą, bet kongresmanas F. E. 
Hebertas, iš Louisianos, 
reikalauja statyti slėptuves 
nuo atominiu bombų. 

(r

Madridas. — Ispanijos 
fašistų teismas nuteisė mir
ti F. G. Gatą ir J. D. Mar- 
tinezą. Abudu yra po 30 
metų amžiaus. Juos kaltino 
bombų sproginime.

Atėnai. — Graikija pa
tvarkė imti į militarinę tar
nybą graikus, nepaisant, 
kad jie yra ir kitų šalių pi
liečiai.

Paryžius. —Į Prancūziją 
iš arabiškų šalių yra atbė
gusių 160,000 žydų.

Saigonas. — Virš 10,000 
budistų protestavp prieš 
Ngo Dinh Diemo valdžios 
terorą.

New Yorkas. — Miesto 
majoras Robertas Wagne- 
ris užgyrė masinį maršavi- 
mą į Washingtoną, kuris 
įvyks rugpiūčio 28 dieną. Iš 
New York o maršuotojai 
vyks traukiniais, autobu
sais ir privatiniais automo
biliais. Jau yra užsakyta 14 
specialių traukinių ir virš 
2,000 autobusų.

Chicago. — Pietų miesto 
I dalyje negrai demonstravo 
protestuodami prieš diskri
minaciją. Policija areštavo 
virš 50 demonstrantų.

Newport News, Va. — 
Čionai pirmas negras pa
skirtas veikti policijoje.

Elizabeth, N. J. — Virš 
šimtas negrų demonstravo 
ir dalis jų paskelbė sėdėji
mo streiką prie statomo 
naujo tesmabučio. Negrai 
reikalavo imti daugiau jų 
prie darbo. Policija arešta
vo penkis sėdėtojus.

Gadsden, Ala. — Vietinis 
baltųjų šovinistų teismas 
nuteisė šešiems mėnesiams 
kalėjimo >New Yorko artis
tę Madeleinę Sherwood už 
“ardymą ramybės”. Mat, 
gegužės 19 d. ji ir kiti pro
testavo prieš segregaciją ir 
buvo suimta. Artistė paleis
ta po $1,000 kaucijos ir ape
liavo į federalinį distrikto 
teismą.

New Yorkas. — Romos 
katalikų vyskupija ragina 
katalikus iš 400 parapijų 
remti negrų ir baltųjų mar- 
šavimą į Washingtona už 
civilines teises. Protestantų 
ir stačiatikių taryba taip 
pat išleido atsišaukimą, ra
ginant savo pasekėjus viso
mis galimyb ė m i s remti 
maršavimą, kad iš New 
Yorko susidarytų bent 40,- 
000 maršuotojų.

Pittsburghas. —Apie 300 
žmonių, daugumoje negrų, 
pikietavo prie Duquesne 
Light Co. pastato, reikalau
dami be diskriminacijos 
priimti ir negrus į darbą.

JAV VĖL SPROGDINO 
POŽEMYJE BOMBĄ f

Washingtonas. — Neva
doje Jungtinių Valstijų 
atominiai specialistai vėl iš
sprogdino atominę bombą 
20,000 tonų dinamito jėgos. 
Tai jau buvo 70-tas sprog
dinimas požemyje.

ANGLIKONAI Už 
VIENYBĘ

Toronto. — Šią savaitę 
čionai atsidarys anglikonų 
religijos vadų suvažiavi
mą^. Suvažiuos iš Anglijos, 
Kanados ir kitų šalių apie 
1,000 vyskupų, kunigų ir 
kitų vadų. Daugelis jų va
dų pasisakė už visų krikš
čionių vienybę.

Washingtonas. — Vienos 
po kitos valstybių ambasa
doriai pasirašo po Maskvos 
sutartimi.

! Syracuse, N. Y. — Apie 
šimtas negrų ir baltųjų sė
dėjo priešais Syracuse vieš
butį, protestuodami prieš 
negrų diskriminaciją.

Los Angeles, Calif. — 
Meksikiečiai, kuriu Kali- 
fornijos valstijoje gyvena 
apie 1,500,000, remia mar
šavimą į Washingtona.

Jersey City, N. J. — Va
žiuodamas auto mobiliu 
Vincent Lanza, 21 m. am- 

i žiaus, ėmė šaudyti negrų 
1 sekcijoje. Viena kulka su- 
! žeidė Sereną Taylor, 21 me
tų negrę, o kita mirtinai 
užmušė 14-os metų mergai
tę. Palicija areštavo Lanzą.

Washingtonas. — Rug
piūčio 28 dieną čionai lau
kiama nuo 100,000 iki 200,- 
000 maršuotojų. Policija 
pasirengus palaikyti tvar
ka.

Unity House., Pa.—AFL- 
CIO Pildančioji taryba iš
leido pareiškimą reikalais 
maršavimo į Washingtona. 
Sako, kad ji simpatizuoja 
maršavimo tikslams, bet 
susilaiko nuo maršavimo 
užgyrimo.

Tarybos poziciją aštriai 
kritikavo Walter is Reuthe- 
ris, automobilistų unijos 
prezidentas, ir Philip Ran- 
dolph’as, vienatinis negras 
tarybos narys, Sleeping 
Porters & Negro American 
Labor Council prezidentas.

Opelika, Ala. — Federa
linis distrikto teisėjas 
Frank M. Johnson įsakė, 
kad Macon apskrityje, neg
rai būtų lygiai priimami į 
mokyklas su baltaisiais.

Danville, Va. — Baltieji 
tyrinėja ar nėra negrų už
pakalyje komunistų, kurie 
ragintų negrus į kovą.

Columbia, S. C. —South 
Carolinos universiteto vir
šininkai pranešė negrui 
Henri Monteithui, kad jis 
priimamas į universitetą.

Americus, Ga. — Policija 
areštavo 77 negrus. .

KINAI PROTESTAVO 
PRIEŠ JAV /

Pekinas. — Virš 20,000 
kiniečių laikė susirinkimą 
ir protestavo prieš Jungti
nių Valstijų atominių bom
bų bandymus požemyje. 
Taipgi jie protestavo prieš 
negrų persekiojimus. Susi
rinkime kalbėjo darbo uni
jų vadas Liu Čingjus.

1964 METŲ AUTO 
PARODA

San Francisco, Calif. — 
Čionai atsidarė 1964 metų 
automobilių modelių paro
da. Viso yra išstatyta virš 
400 modelių. Kiekviena au
tomobilių gaminimo kom
panija pagamino daug mo
delių.

Seulas. —Susidaužė JAV 
lėktuvas ir žuvo 6 karinin
kai.

Washingtonas. — Rug-, Bet jis reiškė ir vilties, 
piūčio 12 dieną Jungtinių Ruskas sakė, kad nežinia, 
Valstijų Valstybės sekreto-, kiek laiko žmonėms ims 
rius Deanas Ruskas kalbė- nugalėti vieni kitais nepasi- 
jo Senato Komitete užsie-. tikėjimą. Jis sakė, kad jei- 
nio reikalais. Jis ragino už:' gu bus išsilaikyta dabarti-
girti Maskvos sutarti, pa
gal kurią Anglija, Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga įsipareigojo nedaryti 
branduolinių bandymų at
mosferoje, erdvėje ir van
denyje.

Ruskas sakė, kad jeigu 
TSRS sulaužytų įsipareiga
vimą, tai JAV tą tuojau su
žinotų pagalba dabartinių 
mechaniškų įrengimų ir 
tuojau jos atsakytų bandy
damos atomines bombas.

Floridiečiai bodisi 
Kubos pabėgėliais

Miami, Fla. — Nuo 1961 
m., kada Kuboje susiorga
nizavo liaudies vyriausybė, 
į Floridą atbėgo 170,000 ku
biečių. Tai žmonės, kurių 
didelė dauguma pirmiau 
nedirbo.

Užplūdimas pabėg ė 1 i ų 
apsunkino floridiečių padė
tį, o ypatingai Miami mies
to gyventojų. Miesto majo
ras ir valstijos gubernato
rius reikalavo Washington© 
valdžios, kad kiek galima 
jų iškraustytų į kitas vals
tijas. Bet išsikėlė kitur tik 
apie 60,000. Miami mieste 
vis dar jų yra virš 100,000, 
iš kurių apie 60,000 gyvena 
iš pašalpos. Visoje Florido
je yra apie 120,000 Kubos 
pabėgėlių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Hyannis Port, Mass.

J. Kenedienė jau išėjo 
Air Force Base ligoninės, 

i kur ji pirm laiko pagimdė 
sūnų Patrick Bouvier į.

Jakarta. — Indonezija 
palaikys Sarawako ir Šiau- 

j rėš Bornėjo sukilėlius ko
voje už jų susijungimą su 
Indonezija.

Holy Loch, Škotija. — 
Tūkstančiai žmonių vėl pi
kietavo prie Jungtinių Val
stijų atominių f submarinų 
bazės.

Washingtonas — JAV 
paskyrė 25 žmones sekti 
Tarybų Sąjungos naftos iš
vežimus į užsienį.

Washingtonas. — Jungti- 
i nes Valstijos sumažins sa
vo garnizoną vakariniame 
Berlyne 600 žmonių.

Georgetown. — Gvianos 
premjeras C. Jaganas kal
tina JAV už kurstymą ne
ramumų.

Kučingas. — Sarawago 
sukilėliai atakavo anglų 
armijos dalinius.

nių įsipareigavimų, tai at- 
, eityje gal būti bus padary
ta kiti žingsniai pirmyn, ir 
laipsniškai nugalėtas vienų 
kitais nepasitikėjimas.

Militaristai šaltai žiūri į 
Maskvos sutartį. Ruskas 
juos ramino ir sakė, kad su
tartis nedraudžia ginkluo
tis, gaminti branduo lines 

! bombas, krauti jas į sandė- 
| liūs ir laikyti gatavas “rei- 
į kalni”.

NEBUS SKILIMO TARP 
KINIJOS IR TSRS

Washingtonas. — Nors 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos komunistų yra ašt
rių ginčų, bet iš TSRS grį
žęs JAV Valstybės sekreto
rius Deanas Ruskas mano, 
kad nebus diplomatinio ski
limo.

Washingtonas. — Biuras 
“What America Thinks” at
liko žmonių apklausinėji
mą: ką jie mano apie Mask
vos sutartį. Iš apklausinėtų 
65 proc. pasisakė, kad su
tartis padidino jų viltį, jog 
bus išvengta karo.

Pekinas. — Kinijoje yra 
plačiai vedama propaganda 
už gimdymų kontrolę. Jau 
dabar Kinijoje yra virš 
700,000,000 gyventojų. 
Kiekvieneriais metais pri
augimas yra apie 25,000,000.

Hazleton, Pa. — Fellin 
iš Coal Co. kasykloje užgriu

vo tris angliakasius.

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikos Sąjunga pakels 
aukso kainą.

Belgradas. — Rugpiūčio 
20 d. Chruščiovas atvyks į 
Jugoslaviją.

Miami, Fla.
Mire Antanas Balzai’

Antanas Balzaris mirė 
rugp. 13 d. po sunkios ligos, 
išsirgęs 3 mėnesius. Laido
tuvės įvyko Woodlawn ka
pinėse. Liūdesyje paliko 
žmoną Mary, seserį Vik
toriją Bullienę (gyv. Ro- 
chestery), sesers ir brolio 
dukteris su šeimomis ir ki
tas gimines.

Šią žinią pranešė telefo
nu antradienį, bet pervėlu 
buvo išspausdinti, nes ant
radienio laida pristatoma 
paštan pirmadienį.

Mūsų užuojauta Balza- 
rienei, V. Bullienei ir ki
tiems velionio artimiesiems. 
Manome, kad plačiau apie 
velionį praneš jo draugai 
kituose “L.” numeriuose.
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Pietinėje Korėjoje
BEGINDAMI Pietinę Korėją nuo korėjiečių, ame

rikiečiai paguldė daug žmonių, daug buvo sužeistų, su
luošintų; daug turto ten buvo sukišta ir vis dar tebeki- 
šamas. Amerikinės armijos daliniai toje nelaimingoje 
šalyje tebelaikomi.

Kas gi ten dabar dedasi? Kokia “demokratija’Lten 
viešpatauja?

Tebeviešpatauja karininkų klikos. Vieni karinin
kai, išvertę iš valdžios kitus, juos kiša į kalėjimus, bau
džia, šaudo. Štai, tik neseniai buvęs premjeras Song Yo 
Chan šiandien suareštuotas už tai, kad jis pakritikavo 
dabartinį premjerą generolą Parką.

Washington© valdžia sakosi neturinti tikrų duome
nų, tai nenorinti viešai pasisakyti dėl Songo suarešta
vimo, bet matyt, kad Valstybės departmental tai nepa
tinka, kadangi Songas—JAV bičiulis.

Pietinės Korėjos kalėjimai kupini politinių kalinių.
O kaipgi ten žmonių masės verčiasi?
Tie, kurie dalykus supranta ir prieš juos užsimerk

ti nenori, teigia, kad niekad Pietinėje Korėjoje nebuvo 
tokio skurdo, koks šiandien ten šakojasi. O šalis turtin
ga! Lobsta tik išnaudotojai, liaudies priešai.

Laikas, jau labai laikas ištraukti iš Pietinės Korė
jos amerikinius kariuomenės dalinius, neremti pinigiš- 
kai valdančiųjų klikų, duoti teisę patiems korėjiečiams 
apsispręsti savo likimu.

Niujorko katalikai
<•

NIUJORKO MIESTO katalikų dvasininkija išleido 
aplinkraštį, kuris turėtų būti (sekama sekmadienį) skai
tomas 402 bažnyčiose, raginant tikinčiuosius dalyvauti 
žygyje į Washingtona—rugpjūčio 28 d.

Bijodami pasilikti uodegoje, katalikų bažnyčios bo
sai nori nenori pasisako už istorinį žygį.

Reikia studijuoti
NESANTAIKA tarp Kinijos Liaudies Respubli

kos ir Tarybų Sąjungos pasiekė aukštą čiukurą, ir kai 
kurie buržuaziniai rašytojai net pranašauja, būk ilgai
niui tarp šitų dviejų valstybių gali būti nutraukti diplo
matiniai santykiai.

Šiame puslapyje skaitytojai ras paduotas platesnes 
ištraukas iš Tarybų Sąjungos vyriausybės pareiškimo į 
KLR vyriausybės puolimus ant Maskvos sutarties, ant 
Tarybų Sąjungos, kuri tą sutartį padėjo sudaryti ir pa
sirašė. Raginame skaitytojus tai skaityti ir studijuo
ti.

Kinijos vadovai, kaip žinia, atkakliai kovoja prieš 
Tarybų Sąjungos politiką dėl taikaus sambūvio (koeg
zistencijos) tarp skirtingas vidujines santvarkas turin
čių valstybių. Tarybų Sąjunga deda visas pastangas, 
kad būtų išlaikyta pasaulinė taika, nes jei kiltų brhn- 
duolinis karas, jis sunaikintų šimtus milijonų i 
paverstų pasaulį griuvėsiais. Kinijos vadovai tai bando 
net išjuokti. Įsidėmėtini Tarybų Sąjungos pareiškime 
šitie žodžiai:

n 

laimėjimus kovoje už karo grėsmės mažinimą, apjuo
dinti taikingą Tarybų Sąjungos užsienio politiką, Kini
jos vadovai parodė visam pasauliui savo politika siekią 
didinti tarptautinį įtempimą, toliau spartinti branduoli
nio ginklavimosi varžybas, vis labiau plėsti jų sferą ir 
užmojį. Tokia pozicija tolygi faktiškam talkininkavi
mui tiems, kas yra už pasaulinį termobranduolinį karą, 
kas stoja prieš ginčijamų tarptautinių problemų spren
dimą už derybų stalo. Neabejotina, kad šios pozicijos 
negali nesmerkti ir ją ryžtingai smerkia socialistinių 
šalių tautos, visos taikingosios valstybės, visi, 
brangi taika ir pažanga?’

Ir dabar jau aišku, jog Tarybų Sąjunga savo 
kios politikos laikysis, o Kinijos vadovai, atrodo, 
riau Tarybų Sąjungos vyriausybę puls ir šmeiš

Kinams pritaria amerikiniai trockistai. Jiems prita
ria visokios atplaišos nuo tarptautinio komunistinio ju
dėjimo. Tai bloga, bet taip yra. Taikos šalininkams ten
ka ryžtingiau darbuotis, remiant Tarybų Sąjungos poli
tiką—-taikos politiką.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Gintaro muziejus * 
Palangoje

KINIJOS IR TARYBŲ 
SĄJUNGOS GINČAS DĖL 
MASKVOS SUTARTIES.

Po Maskvos sutarties — 
branduolinių ,’ginklų bandy
mo vandenyje, atmosferoje 
ir kosminėje erdvėje už
draudimo klausimu — su
darymo, Kinijos Liaudies 
Respublikos valdžia išstojo 
su kritika, nukreipta pir
miausia, aišku, prieš Tary
bų Sąjungą. Kinijos vy
riausybė vadina šią sutartį 
“apgaule,” kuri, esą, “ap
kvaišina viso pasaulio tau
tas” ir prieštarauja visų ša
lių taikingųjų tautų lūkes
čiams.”

Į tai Tarybų Sąjungos vy
riausybė davė viešą atsat- 
kymą, kuris tipo tarybinė
je spaudoje. Mes manome, 
kad mūsų skaitytojams bus 
svarbu susipažinti su kinų 
primetimais ir tarybinės 
vyrauysbės jiems atsaky-| 
mais. Paduosime čia kai 
kurias iš to atsakymo iš
traukas.

Skaitome:
Po kelių dienų, kurios pra

ėjo nuo trijų valstybių atstovų 
susitarimo Maskvoje, jau aiš
kiai išryškėjo tie, kuriems ne
patinka naujas svarbus taikos 
jėgų laimėjimas. Tai visų pir
ma vadinamieji “pasiutėliai” 

i Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, gąsdiną “komunistinio pa
vojaus” baubu ir šaukią, kad 
sutartis neduos. Jungtinėms A- 
merikos Valstijoms, galimybės 
kurti dar didesnės griaunan
čios jėgos ginklo. Tai. — 'pa
tys kraštutinieji iš Vakarų Vo
kietijos militarily ir revan- 
šištų stovyklos, iš tų, k utie' iki 
šios dienos brandina naujų ka
rinių avantiūrų planus* uTai—r- 
ekstremistai iš vąldan č i ų j ų 
Prancūzijos sluoksniu stovyk
los, iš tų, kurie’ nežinia kodėl 
nusprendė, kad Prancūzijos 
didybę esą galima pasiekti ne 
padedant mažinti tarptautinį 
įtempimą ir ne draugyste su 
kitomis tautomis, o draugyste 
su branduoline bomba,, ku
riant bet kuria kaina branduo
linio ginklo arsenalą.

Kai tokias pažiūras skelbia 
karingiausių imper i a 1 i z m o 
sluoksnių atstovai, nėra nieko 
netikėto. Bet kai prieš su
tartį dėl branduolinių bandy
mų uždraudimo stoja komu
nistai, dargi vadovaujantieji 
socialistinei šaliai, tatai negali

žmonių,\ nesukelti pagrįsto nustebimo.
• n i NT/' n I ii 1 i cnn i n 1 ictm An o n 1 i zioĄaip gali socialistinės šalies 

vadovai net neapsvarstę at
mesti tarptautinį susitarimą, 
kuris stiprina taiką, atitinka

Mėgindami apšmeižti tautų akyse neabejotinus tautų lūkesčius, jų gyvybinius 
interesus? Tik ignoruojant 
gyvybinius tautų interesus, 
kurie seniai reikalauja pada
ryti galą brandu o 1 i n i a m s 
sprogdinimams, buvo galima 
taip aiškinti sutarties tikslus 
ir prasmę, kaip tai mėgina da
ryti Kinijos vyriausybė savo 
pareiškime.

KLR vyriausybės pareiškime 
teigiama, kad, esą, sutartimi 
siekiama “įtvirtinti trijų vals
tybių branduolinį monopolį” ir 
kad Tarybų Sąjungos dalyva
vimas tokioje sutartyje reiš
kiąs “kapituliavimą Amerikos 
imperializmui.”

Didesnės nesąmonės negali
ma įsivaizduoti. Tarybų Są
junga, visos taikingosios jė
gos, reikalaudamos pasirašyti 
sutartį, draudžiančią branduo
linio ginklo bandymus, laiko 
ją svarbia priemone, kuri ap
saugo žmoniją nuo pavojingų 
padarinių, susijusių su tuo, 
kad atmosfera, vanduo ir kos
minė erdvė teršiama radioak
tyviomis medžiagomis. O tie, 
kas kaltina TSRS, sulyginda
mi socialistinę valstybę ir ka
pitalistines valstybes, mėgina

kam

tai- 
ašt-

Lietuvos dovana
Skoplje miestui

SMAGU SKAITYTI Lietuvos spaudoje tokį Eltos 
pranešimą š. m. rugpiūčio 5 dieną:

“Akmenės cemento gamyklos kolektyvas išsiuntė į

tai pavaizduoti Tarybų Sąjun-I 
gos siękimti įjuręti,. . kažkokį 
branduoliųįj jn^nopolį ir net 
“kapituliavimu”...

Apie uždraudimą visų 
branduolinių ginklų

Toliau Kinijos vyriausybės 
pareiškime teigiama, kad su
tartis dėl branduolinio ginklo 
bandymų neišsprendžianti vi
so uždavinio uždrausti visų 
rūšių branduolinį ginklą, su
naikinti branch1 ° h nes atsar
gas, nutraukti jo gamybą. Be 
abejo, sutartis visų šių klau
simų neišsprendžia. Kiekvie
nam aišku, suprantama, kad 
kuo platesnis susitarimas, tuo 
geriau. Idealus sprendimas 
būtų nedelsiant sudaryti su
tartį dėl visuotinio ir visiško 
nusiginklavimo. Jos mes rei
kalavome ir reikalaujamo da
bar. Gal būt, Kinijos vadovai 
žino paslaptį, kaip būtų gali
ma vienu mostu išspręsti visą 
šią problemą? O mes ma
nome, kad geriau padaryti da
lį, negu nedaryti nieko, kai 
susitarimas dėl tokios dalinės 
priemonės atitinka taikos in
teresus, socializmo interesus. 
Jeigu dabartinėmis sąlygomis 
kol kas dar negalima išspręs
ti problemos iš karto, ištisai, 
tai vienintelė protinga išeitis, 
spręsti ją žingsnis po žingsnio, 
ir reikia visai prarasti realu
mo jausmą, kad sprendžiant 
klausimus, kurie liečia taikos 
likimą, milijonų žmonių gyvy
bę, būtų galima iškelti alter
natyvą : “Arba viską, arba 
nieko.”

Nėra labai sunku ir kairėn, 
ir dešinėn svaidytis paprasta 
ir lengva formule — arba 
viskas, arba nieko. Tačiau 
praktikoje toks reikalavimas 
neturi jokio realaus turinio.. 
Argi galima pavadinti realis
tiška tokią pažiūrą į tarptau
tinius ■ .reikalus? Komunistų, 
ir . visų pirma komunistų — 
valstybių vadovų 7— pareiga 
tegu ir žingsnis pb žingsnio 
riekti, kad' t a Vitos būtų išgel
bėtos nuo branduolinio karo 
ir sunaikinimo, grėsmės. Tary
bų Sąjungos vyriausybė yra 
įsitikinusi, kad žemėje neatsi
ras nė vienos šalies, kurios 
tauta pritartų politikai, ver
čiančiai žmones alsuoti radio
aktyviu oru, kuri pritartų ne
žabotoms branduolinio ginkla
vimosi varžyboms ir sutiktų 
duoti branduolinį ginklą la
biausiai avantiūristiniams im
perialistinės stovyklos sluoks
niams, taip pat ir Vakarų Vo
kietijos revanšistams. Nėra 
tekios tautos!..

Tai nėra originali 
programa

Matyti, KLR vyriausybė ir 
pati supranta, kokia nepopu
liari mūsų laikais negatyvi po- 

Įzicija taikos stiprinimo klausi
mais, nusiginklavimo klausi
mais. Todėl ji ir mėgina savo 
pareiškime pavaizduoti reika
lą taip, tarsi ji turinti kažko
kią “savo” programą bran
duolinio nusiginklavimo klau
simais, ir dargi net radikales
nę, negu tą, kurią iškelia Ta
rybų Sąjunga' ir kitos socialis
tinės šalys.

Tačiau, pirma, toje KLR vy
riausybės pareiškime išdės
tytoje “programoje” nėra 
nieko naujo. Visus joje 
sum i n ė t u s pasiūlymus 
savo laiku iškėlė Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialis
tinės šalys. KLR vyriausybė 
tik pakartojo' šiuos pasiūly
mus. Visam pasauliui žinoma, 
kad Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės valstybės sąjun
goje su taikingosiomis jėgo
mis visame pasaulyje kovojo 
ir tebekovoja aktyvią kovą, 
kad būtų įgyvendinta jų iškel
ta visuotinio ir visiško nusi
ginklavimo programa, kuria 
taip pat numatoma ir visiškai 
sunaikinti branduolinį ginklą.

Antra, KLR vyriausybės pa
reiškimo esmę sudaro visai ne 
radikalipprograma, kurioje su
minimi Litų, jau seniai pateik
ti pasiūlymai, o tai, kad ta 
programa šiuo atveju mėgin- 
ma pridengti KLR vyriausy
bės atsisakymą pasirašyti su
tartį dėl branduolinio ginklo 
bandymų uždraudimo.

Kinijos vyriausybė neturi 
nė vieno įtikinamo argumen
to paremti neigiamai savo po
zicijai branduolinio ginklo 
bandymus draudžiančios su
tarties atžvilgiu. Pagaliau to
kių argumentų iš viso negali 
turėti vyriausybė, jeigu ji re
mia savo politiką tik taikos ir 
socializmo interesais, tautų in
teresais.

Tarybų Sąjunga petys į petį 
su kitomis socialistinėmis ša
limis kovojo ir dabar ne ma
žiau ryžtingai kovoja už vi
suotinį ir visišką nusiginklavi
mą. T. Sąjungos vyriausybę 
visada džiugino tai, kad anks
čiau KLR žengė toje pat gre
toje, savo indėliu prisidėda
ma prie kovos už nusiginkla
vimą, už tvirtą taiką tarp tau
tų-

Tarybų Sąjunga, kitos soci
alistinės šalys KLR vyriausy
bės pareiškimą laiko prece
dento neturinčiu aktu, vertu 
didžiausio apgailestavimo. Vi
si taikos ir socializmo bičiuliai 
negali neapgailestauti, kad 
vienos iš socialistinių šalių 
vyriausybė klausimu, liečian
čiu gyvybinius viso pasaulio 
tautų interesus, ėmėsi tokio 
žygio, kuris grubiai priešta
rauja bendram socialistinių 
valstybių kursui tarptautinėje 
arenoje, grubiai prieštarauja 
pagrindiniams principams, ku
riais vadovaujasi šios valsty
bės užsienio politikoje ir ku
riuos du kartus—1957 ir, I960 
pasirašė KLR •Vadovai'. KLR 
vyriausybės pozicija priešta
rauja lenininei' politikai, ska
tinančiai 1 taikų sambūvį tarp 
valstybių, turinčių skirtingas 
sqcialipe$ .sistemąsį; Tuo Kinų 
jos vadovai atvirai stoja prieš 
socialistinę sandraugą, prieš 
visą pasaulinį komunistinį jut 
dėjimą, prieš visas taikingas 
Europos,- Azijos, Afrikos, A- 
merikos tautas...

(Laiškas iš Palangos)

Visi, kurie žino Palangą, 
pažįsta ir didžiulius rūmus, 
kuriuose kadaise viešpata
vo grafai Tiškevičiai, buvę 
Palangos ir jos plačių apy
linkių valdovai. Dabar tuo
se rūmuose yra dailininkų 
poilsio namai. Buvę tamsūs 
ir niūrūs savo išore, tie rū
mai dabar baltai nudažyti 
ir atrodo šviesūs, linksmi.

Jau seniau buvo girdėti, 
kad Dailininkų rūmuose 
ruošiamasi įkurti gintaro 
muziejų. Ir štai, gauname 
pranešimus ir pakvietimus, 
kuriuose kviečiama į Gin
taro muziejaus atidarymą 
rugpiūčio 3 d. Ties, dailinin
kų rūmais susirenka dido
kas būrys svečių, kurių tar
pe daug dailininkų ir meno 
pasaulio žmonių bei įvairių 
vasarotojų, kurių šiemet 
Palangoje nepaprastai daug. 
Matau čia dailininkus Gudai
tį, Gudyną, Savickį, Uogin- 
tienę, Daukantą, Dailininkų 
Sąjungos pirmininką Kuz
minską ir eilę kitų. O štai 
ateina Prezidiumo pirmi
ninkas J. Paleckis, Vilniaus 
miesto partinio komiteto 
sekretorius F. Bieliauskas, 
su jais čia viešįs Baltarusi
jos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas S. 
Pritickis, žinomasis žemės 
ūkio mokslininkas profeso
rius J. Kriščiūnas.

: . t

Trumpą atidarymo kalbą 
pasako Palangos Vykdomo
jo Komiteto pirmininkas P. 
Mičiūnas, pažymįs, kad ati
daromasis muziejus bus vie
nintelis ne, tik Lietuvoje, 
bęt ir visoję Tarybų Sąjun
goje. Jįs dėkoja .Lietuvos 
TSR Kultūros Ministerijai 
ir Vilniaus Dailės muziejui, 
kurie pądėjo muziejų įreng
ti ir kurių globoje jis bus. 
Paskui dar kalba Dailės mu-

Jugoslaviją pirmąjį ešeloną cemento žemės drebėjimo 
ištiktam Skoplės miestui — Makedonijos sostinei. Dide
lę krovinio dalį sudaro cementas, darbininkų pagamin
tas viršum plano.

Giliai užjausdami broliškosios Jugoslavijos liaudį, 
Lietuvos ę^mentininkai pasižadėjo trumpiausiu laiku 
užbaigtKvertingos statybinės medžiagos tiekimą, kuris 
vyksta pagal Tarybų Sąjungos vyriausybės nutarimą 
.dėl paramos Skoplej. Cemento gamykla išsiųs į Jugo

slaviją 10 tūkstančių tonų aukštos rūšies cemento. Jo 
užteks pastatyti stambiaplokščiams namams, kuriuose 
galės apsigyventi daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių.”

Makedonijos sostinė, Skpplje miestas, kaip žinia, ne
seniai buvo žemės drebėjimo sugriautas; daug žmonių 
žuvo, tūkstančiai sužeistų. Ir štai darbštų^ ir dosningi 
Tarybų Lietuvos žmonės tuojau stojo gamtos katastro
fos paliestiems jugoslavams talkon!

Nereikia kištis, 
kur nereikia

Taip pat negalima nematyti, 
kad Kinijos vyriausybės pa
reiškimas, kuriame puolama 
mūsų šalis, Tarybų Sąjungos 
politika, — dar kartą rodo, 
jog Kinijos vadovai perkelia 
ideologinius n e s u t a rimus į 
valstybių savitarpio santykius. 
Kitaip negalima paaiškinti to 
fakto, kad šiame dokumente 
atsirado tokių beatodairiškų 
teigimų, jog Tarybų Sąjungos 
vyriausybė, sudariusi sutartį 
dėl branduolinių bandymų už
draudimo, esą, “išdavė tarybi
nės liaudies interesus, išdavė 
socialistinės stovyklos šalių 
tautų, taip pat ir Kinijos in
teresus, išdavė taikingųjų vi
so pasaulio tautų interesus.”

Sunku net pasakyti, ko čia 
daugiau—ar politinio neatsa
kingumo, ar irzlumo, parody
to žmonių, kurių apskaičiavi
mus griauna pats gyvenimas.

I

Kas įgaliojo KLR vyriausy
bę kalbėti tarybinės liaudies 
vardu ir už ją?' Kas prašė 
ją kalbėti už kitų socialistinių 
šalių tautas? Atrodo, kad pa- 

’ reiškimo autoriams ima krik
ti nervai, jeigu, nepaisydami 
elementarių tarptautinio vals
tybių bendradarbiavimo nor
mų, jau nekalbant apie bro
liškųjų socialistinių šalių san
tykių normas, jie savo pareiš
kime mėgina tarybinę liaudį 
priešpastatyti Tarybų Sąjun
gos vyriausybei. Kad tokie 
mėginimai tušti, jau seniai su
prato net imperialistai, kurie 
intervencijos metais, o paskui 
antrojo pasaulinio karo me
tais aplaužė dantis į monoliti
nį tarybinės liaudies susitelki- 
kimą apie Tarybų Sąjungos 
vyriausybę ir šlovingąją Ko
munistų partiją. Tai buvo 
balsavimas krauju ir gyvybe 
už Tarybų valdžią mūsų šaly
je, už Komunistų partijos ir 
brangiosios Tarybinės vyriau
sybės politiką. Ir dabar ta-

ziejaus direktorius dailinin
kas Gudynas, apibūdinęs 
gintarą kaip Lietuvos auk
są, iš gilios senovės žinomą 
puošmenos medžiagą, kurio 
dėka ir Lietuva vadinama 
“Gintaro kraštu.”

Atidaromos Gintaro mu
ziejaus durys ir visi sve
čiai pirmieji apžiūri ekspo
natus, kurie užima dvi sales 
žemutiniame Dailininkų rū
mų aukšte. Įdomiausi eks
ponatai — gintaro gabalai 
su išsilaikiusiais juose įvai
riais vabzdžiais. Tų ginta-

munizmą, balsuoja už taikin
gą savo vyriausybės politiką ir 
reiškia Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijai ir jos Centro 
Komitetui savo beribį pasiti
kėjimą ir paramą-

Kieno gi pėdomis užsimanė 
eiti Kinijos vadovai?
Dėl tarptautinio 
pasitarimo

O KLR vyriausybės pasiū
lymui sušaukti tarptautinį pa
sitarimą, kuriame dalyvautų 
vyriausybių vadovai ir ap
svarstytų atitinkamas proble
mas, taip pat ir nusiginklavi
mo problemą, Tarybų Sąjun
gos yvyriausbė, suprantama, 
negali prieštarauti, nes tai jos 
pačios pasiūlymas. Tai yra 
vienas iš pasiūlomų, kuriuos 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
ne kąrtą yra pateikusi. Kel
dami tokį pasiūlymą, mes ya- 
dovaudavomės tuo, — ir pa
reiškėme apie tai,—kad nie
kas negali prisiimti kokių 
nors įsipareigojimų už Kinijos 
Liaudies Respubliką, išskyrus 
jos vyriausybę, ir kad, vadina
si, Kinijos įsipareigojimų klau
simas gali būti svarstomas tik 
kartu su KLR vyriausybe. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė ir 
dabar tvirtai laikosi šios po
zicijos.

re suakmenėjusių, suginta- 
rėjusių vabzdžių amžius sie
kiąs 35 milijonus metų, kaip 
apskaičiuoja mokslininkai. 
Viename gintaro gabale 
aiškiai matyti didelis voras, 
o kitame du maži driežiu
kai, yra kai kur po keletą 
muselių, kažkokių uodų, o 
taip pat mažyčių šakelių. 
Tie gintaro gabalai su aug
menijos ir gyvūnijos lieka
nomis yra patalpinti spe
cialiai pagamintuos^ 
vamzdžiuose po padidinu 
mais stiklais ir apšviesti 
elektra ir todėl matyti labai 
ryškiai ir įspūdingai.

Apie gintarą ir jo atsira
dimą yra daug įvairių pa
davimų. Bet pats populia
riausias. tai padavimas apie 
Jūratę ir Kastytį, kurį ei
lėmis išdėsto Maironis. Apie 
tą seną legendą primena 
muziejaus priešakmbaryje 
esąs vitražas, vaiz d u o j ą s- 
žveją Kastytį ir jūros dei
vę Jūratę, kurią jis buvo 
pamilęs ir tuo sukėlęs Per
kūno rūstybę. Perkūnas 
nubaudęs juos sugriauda
mas Jūratės gintaro rūmus, 
iš kurių griuvėsių ir atsi
radęs iš jūros išmetamasis 
gintaras. Sklindant muzi
kos garsams čia deklamuo
jama magnytofonan įrašy
ta Maironio suęiliuotoji le
genda.

Vienoje salės dalių eks
ponuojamas gintarų klodų 
žemėlapis, iš kurio matyti, 
kad 90% visame pasaulyje 
gaunamo gintaro randama 
Tarybų Sąjungoje, ypač Ta
rybų Lietuvoje ir Kalinin
grado srityje. Dabar esą 
surasti gintaro klodai ir 
Polesėje, Baltarusijoje, kur 
jie, matyt, nunešti ledynų 
laikotarpyje. Eilė diagra
mų parodo, kaip metai iš 
metų auga “Lietuvos auk
so” gavyba, didėja kiekybė 
gaminių iš to brangaus ak
mens.

Beje, amerikiečiams bus 
įdomu sužinoti, kad tarp 
vietų, kuriose randamas 
gintaras, yra pažymėta vie
na vietovė Kanadoje, netoli 
Atlanto vandenyno pakran
tės.

Jau seniai Lietuvoje iš
moko gaminti įvairius pa
puošalus iš gintaro. Mu
ziejaus standuose matyti se
noviškas ąsotis pilnas gin
taro gaminių . Jį neseniai 
atrado per iškasenas Nido
je. Pagal archeologų spė
liojimus, tai paminklas nš 
pirmųjų mūsų eros amžių. 
Pirmą kartą eksponuojama 
gintaro kolekcija, priklau
susi grafams Tiškevičiams. 
Tai — unikaliniai gintaro 
dirbiniai iš I-VIII amžių.

Muziejaus salėse ekspo
nuojama daug gintaro dir
binių, pagamintų mūsų 
“Dailės” meninio gamybinio 
kombinato- Čia gražiai pa
dirbti gintariniai karoliai, 
apyrankės, statuetės, kulo- 
nai iš auksinės, raudonos, 
juodos ir baltos spalvų gin
taro. Labiausiai vertingi 
gintaro gabalai, kuriuose 
pati gamta sukūrė vaizdus, 
kurie primena įvairius pei
zažus ir figūras., o dailinin
kas juos tik paryškina nu- 
šlizfuodamas ir kai ką pri
dėdamas. Žymus šioje sri
tyje dailininkas yra F. Dau
kantas.

Gintaro muziejus “Palan
goje” yra dar vienas gra
žus įnašas į tą Lietuvos pa
jūrio perlo praturtinim^

, ž. Akmenėlis
Palanga, 1963. VIII. 4

rybinė liaudis savo puikiais 
darbo žygiais, statydama ko-
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
PHILADELPHIA, PA.

BRIEDŽIŲ IR VILKŲ 
BENDRUOMENĖ

Šiaurvakarinėje Superior 
ežero dalyje, netoli Kana
dos pietų sienos, yra nedi
delė salelė, vadinama Jsle 
Royale (Karališkoji sala), 
kurios temperatūra žiemą 
nukrinta iki 40 laipsnių že
miau nulio. Tai nedidelė sa
la, turinti vos 210 ketvirtai
nių mylių: 45 angliškų my
lių ilgio ir 3-9 mylių pločio, 
^i guli 15 mylių j pietus nuo 
Kanados sausžemio, pri
klauso Michigano valstijai, 
JAV. Dabar yra paversta 
Nacionaliniu parku, kuria
me medžioti draudžiama.

Saloje kadaise gyveno 
trumparagiai kanadietiški 
briedžiai, vadinami “kari- 
bu,” bet jie iki 1926 m. iš
nyko. 1912 m. ledu iš Ka
nados ten atėjo kaimenė 
Šiaurės Amerikos briedžių- 
elnių, vadinamų “moose-” 
Šie yra gana dideli gyvu
liai, užauganti iki 9 pėdų 
aukščio ir sverianti iki 1,- 
600 svarų. Jų ragai išsi
šakoję per 5 pėdas. Tai di? 
džiausi žinduoliai šiame 
kontinente.

Atėję j Isle Royale brie
džiai rado sau gana geras 
gyvenimo sąlygas: pakan
kamai maisto ir niekas jų 
ne medžiojo. Dėl to jų kai
menė 1920 m. jau buvo už
augusi iki 3,000 galvų. Ta
čiau tokio skaičiaus gyvu- 
lm nedidelė teritorija ne
galėjo išmaitinti. Jiems te
ko badauti, o nusilpusius 
užpuolė visokios ligos ir jų 
skaičius katastrofiškai su
mažėjo. Be to, 1936 m. sa
lą nusiaubė gaisras, išdegė 
ir taip jau negausūs jų 
maisto resursai. Tačiau 
briedžiai vistik neišnyko. Iš 
nedidelės išlikusios bandos 
prisiveisė naujas prieauglis. 
Gaisro nudegintose vietose 
priaugo maistingų krū
mokšniu, drebulių, beržų, 
šermukšnių ir kitokių me
deliu, kuriais žiemą brie
džiai minta, suėsdaml jų po 
25 svarus kasdien. Maisto 
padėtis pagerėjo.

Tačiau briedžiams iškilo 
naujas* pavojus: 1948 m. iš 
Kanados ledu atbėgo r u j a 
didžiųjų vilkų (timber 
wolfe—Canis lupus), kurie 
JAV-se jau baigia nykti. 
Šie puolė briedžius, nes be 
nedidelio kiekio bebrų, zui- 
'Afų bei lapių, — kitokio 
naąisto jiems ten nebuvo. O 
tie vilkai gana ėdrūs ir di
deli: suaugęs vilkas sveria 
iki 100 svarų, suėda kas
dien po 13 svarų mėsos, o 
subėgioja per dieną apie 45 
mylias. Vilkai medžioja or
ganizuotai, būriais. Jų gau
ja užpuola briedį, jį nusilp
nina, pailsina, apkandžioja 
ir pagaliau netekusį jėgų 
papjauna- Jo lavonu jie 
minta kelias dienas, o kas 
lieka nuo jų pabaigia lapės 
bei juodvarniai. Apskaity
ta, jog kas metai vilkai pa- 
pjana ten apie 68 briedžius.

Teigiama, jog dabar mi
nėtoje saloje vilkų yra ne 
daugiau kaip 22. Per pasta
ruosius 10 metų jų skaičius 
nepadidėjo. Matyt, veisimo- 
si sąlygos jiems nepatogios. 
Briedžių gi yra apie 600 
(medžiotojams būtų tikras 
rojus!). Atrodo, kad vilkai 
neleidžia jų veislei plisti. 
Jiems tenka kasdien kovoti 
w plėšrūnais vilkais. Brie
džiai ginasi nuo jų trimis 
biMais: pabėga nuo jų, nes 
jie greitesni, negu vilkai; 
kovoja su užpuolikais savo 
priešakinėmis kojomis, nes 
po poravimosi sezono jiems 
(patinams) ragai nukrinta, 

o kitais metais vėl atauga; 
arba įbreda į gilų vandenį 
(jeigu tas neužšalęs.), kur 
juos vilkai nepasiekia.

Sakoma, jog jauni, stiprūs 
briedžiai vilkus lengvai at
sigina. Vilkai dažniausiai 
sudrąsko tik jaunus veršiu
kus arba senus, perkaršu
sius briedžius, kurie kovoje 
greitai pailsta. Be to, daug 
briedžių yra ligotų, neiš- 
tvermių. Beėsdami lapuo
čių medžių šakas, jie per 
šnerves įtraukia ten esamų 
kirmėlių (tapeworm) perus. 
Tie perai gerkle ir bron
chais pasiekia savo aukos 
plaučius ir ten įsiveisia. To
dėl nemažas briedžių skai
čius turi plaučiuose pilnas 
pūlių cystas (pūsles), ku
riose esą nuodai pakanda jų 
sveikatą bei atsparumą. 
Briedžius silpnina ir juos 
apnikusios erkės, kurios 
nuolatos čiulpia-jų kraują. 
Vilkai sudrasko dažniau
siai turinčius suvirš 10 me
tų briedžius; iki 20 metų 
retas kuris išgyvena.

Žiemos metu Isle Royale 
parką galima pasiekti tik 
slidėmis aprūpintu lėktuvu- 
Gi vasarą — kas antrą die
ną ten kursuoja keltas (fe- 
ras).

Kai kas gali paklausti: 
kodėl mūsų valstybė lei
džia vilkam pjauti brie
džius, kodėl vilkų neišnaiki
na? Žiemą, kai žemę už- 
sninga, iš lėktuvo automa
tiniais šautuvais per treje
tą dienų būtų galima leng
vai juos visus iššaudyti. Ta
čiau parkų departamentas 
sprendžia kitaip. Jis mano, 
jog šitokiu būdu išlaikoma 
natūralus gyvulių balansas, 
pasiekiama reikiama pu
siausvyra : neleidžiama brie
džiams pergausiai pris-iveis- 
ti, kad jiems nereikėtų ba
dauti. Medžiotojai iššau
dytų ir sveikus jaunus brie
džius, o vilkai, natūralės at
rankos keliu (jėgos, atspa
rumo, ištvermės požiūriu), 
dažniausiai pjauna tik senus 
ir sįlpnus gyvulius. Žino
ma, jie sudrąsko daug ir 
jaunų veršelių, bet tai jau 
neišvengiamas blogis. Kai 
tik bus pastebėta, jog brie
džiams kyla nuo vilkų pa
vojus, kad jie mažėja, o vil
kai daugėja,—jie bus išnai
kinti, ar bent jų skaičius 
sumažintas.

KYLA ATEISTINIS 
DARBAS LIETUVOJE
Smagu “Laisvės” skaity

tojus p ainformuoti, kad 
žymūs T. Lietuvos kultūri
ninkai vis smarkiau įsitrau
kia į pozityvų ateistinį dar
bą. Tai džiuginantis reiš
kinys! Praeitų metų “Per
galės” žurnalo nr. 12 pažy
mėta, kad Vilniu je susikūrė 
“Ateistinio darbo entuzias
tų taryba.” Ten pat kiek 
žemiau skaitome, kad ‘‘Su
daryta respublikinė ateisti
nės propagandos taryba, į 
kurios sudėtį įeina mokslo, 
kultūros veikėjai, partiniai 
ir tarybiniai darbuota j ai, 
spaudos, radijo ir televizi
jos atstovai. Tarybos narių 
tarpe — LTSR MA vice
prezidentas J. Žiugžda, 
prof. P. Slavėnas, J. Ra
gauskas ir kt. Tarybos 
tikslas —pradėti partinėms 
organizacijoms vystyti ate
istinį darbą, kovoti su reli
giniais prietarais-”

Koordinuotas darbas vi
suomet našesnis.

Be to—skelbiama ateisti
nės pjesės konkursas. Ten 
pat skaitome:

“Lietuvos Respublikinės 
profesinių sąjungų tarybos 
Prezidiumas ir “Tiesos” 

laikraščio redakcinė kolegi
ja skelbia konkursą viena
veiksmei pjesei ateistine te
ma.” Į konkurso vertinimo 
komisiją įeina: J. Lankutis 
(pirmininkas), E. Dapkū- 
nas, V. Kirklys, A. Werna- 
gis, A. Macevičienė-Ragaus- 
kaitė, VI. Mozūriūnas, J. 
Ragauskas, Br. Raguotis ir 
S. Sverdiolas.

Nuo Vilniaus neatsilieka 
ir Kaunas. Jis suruošė įdo
mią ateistinę parodą. “Per
galė” praneša, jog “Kauno 
istorijos muziejus Profsą
jungos kultūros rūmuose 
suruošė parodą — “Tiesa 
apie religiją.” Stenduose 
matome daugybę nuotrau
kų ir dokumentų, atsklei
džiančių antiliaudinį bažny
čios vaidmenį feodalizmo 
laikotarpy, jos kovą prieš 
mokslą ir pažangą, reakcin
gą dvasininkų veiklą buržu
azijos ir vokiečių okupaci
jos metais. Lankytojų dė
mesį patraukė stendai — 
“Reakcingos religinės sek
tos,” “Dievo tarnų moralė,” 
ekspozicijos “Šviesa nuga
li,” “Naujos tradicijos,” 
“Kosmoso nugalėjimas” ir 
kt.”

Atrodo, kad Lietuvos vei
kėjai suskato rimtai pasi
darbuoti prieš reli g i n i u s 
prietarus- Tai sveikintinas 
žingsnis. Lietuvos jaunimo" 
galvas reikia apvalyti nuo 
tikybinių svaigalų. Linkime 
sėkmės!

Rochester, N. Y.
Mūsų miesto dipukai ir 

vėl kai kuriuos senus lie
tuvius parapijonus apšmu- 
geliavo. Žinoma, jie pradė
jo gudriai elgtis, lankytis 
po stubas ir pasakoti, kad 
jie nori surinkti milijoną 
dolerių. Ir kuris duos šim
tinę, tas turės balsą prie 
milijono dolerių ir vadinsis 
lietuvišku milijonieriumi; o 
kuris duos $500, tai turės 
penkis balsus.

Ir kas iškišo pirmutinę 
šimtinę, kad gauti balsą ir 
vadintųsi lietuvišku milijo
nieriumi? Ogi mūsų pa
garsėjęs biznierius, pra
turtėjęs iš senųjų lietuvių, 
pardavinėdamas anglį ir 
aliejų. Antras lietuvis biz
nierius, tai laidotuvių di
rektorius Jurgis. Jis irgi 
paklojo dipukams šimtinę, 
nors ir šis biznierius pra
sigyveno iš senųjų lietuvių, 
o ypatingai iš progresyvių. 
Trečias biznierius, tai kar- 
čiamninkas Vincas; jis irgi 
paklojo dipukams šimtinę. 
Pirma negu galėjo gauti iš 
Vinco šimtinę, dipukai pra
dėjo užeiti į jo karčiamą po 
penkis ir šešis, susėsdavo 
palei “lovį,” demonstruoda
mi, kad jie daro Vincui la
bai didelį biznį. Bet kai tik 
gavo iš Vinco šimtinę, tai 
dabar nė akių jam nerodo. 
Dabar Vincukas pamatė, 
kad šimtinę prakišo.

Ketvirtas biznierius, irgi 
laidotuvių direktorius, pa
matęs, kad jo konkurentas 
Jurgutis davė dipukams 
šimtinę, tai ir jis davė šim
tinę.

O šiaip iš senesniųjų lie
tuvių daugiausiai davė mo
terėlės, ypatingai našliukės. 
Jos mano, kad prisigerins 
dipukams, tai gaus sau po 
vyrą. Bet jos labai klysta. 
Dipukai gudrūs ir daugiau
sia žiūri į turtą—kiek naš
liukės jo turi. Viena jau 
“laimėjo” vyrą ir atsidūrė 
pas Abraomą, o dabar di
pukas baliavoja už jos tur
tą.

Rochesterio žvalgas

Ekonominė kooperacija 
daug padėtų taikingam 

sambūviui
Tuo svarbiu klausimu Jan 

Tinbergen parašė knygą 
“Shaping the World Eco
nomy,” kurioje autorius su 
kitų ekonomistų pagalba iš
vysto naują planą, kuris 
padėtų taiką pasaulyje pa
laikyti.

Taikingam sambūviui už
tikrinti Tinbergen siūlo 
tarptautinę ekonominę ko
operaciją po Jungtinių 
Tautų priežiūra. Jis nuro
do, jog ekonominis žmonių 
gyvenimas yra pamatinis 
dalykas, kuris sukelia pa
saulyje neramumus ir net 
grasina pasauliui termo
branduoliniu karu.

Kad pasaulinio sunaikini
mo pavojų pašalinti, tam 
reikia kapitalistinių, socia
listinių ir neutralinių šalių 
pilnos kooperacijos. Mini
mos knygos autorius mano: 
jeigu vakarai, rytai ir pie
tūs susitartų Jungtinėse 
Tautose sudaryti ekonomi
nį aparatą, kuriame visi 
trys blokai turėtų po lygų 
balsų skaičių, tada pra
nyktų visokios varžytynės 
dėl vienos ar kitos valsty
bės patraukimo prie vieno 
ar kito bloko.

Tinbergen mato, kaip pa
saulis smarkiai keičiasi. 
Vakarai, pirmiau turėję 
pasaulį savo įtakoje, kont
roliavę milžiniškas koloni
jas, dabar to visko jau ne
tenka. K o m u n izmas jau 
įrodė, kad jis pastoviai pa
silieka gyvuoti ir sudaro 
svarbią pasaulyje jėgą. Bu
vusios kolonijos ir pusiau 
kolonijos šiandien sudaro 
trečiąją jėgą. Azija, Af
rika ir Lotynų Amerika 
tebėra ekonominiai atsiliku
sios. Jų ekonominis gyve
nimas, palyginus su Europa 
ir Šiaurės Amerika, tesie
kia 10 procentų. Virš treč
dalio pasaulio žmonių tebė
ra bado stadijoje.

Ekonominiai atsilikusios 
šalys reikalingos būtinos ir 
tuojautinės pagalbos. Šiuo 
metu toji pagalba ateina iš 
rytų ir vakarų—iš socialis
tinių ir kapitalistinių šalių. 
Daugiausia pagalbos teikia 
Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos. Tuo klausi
mu abi galingiausios šalys 
lenktyniuojasi. Tinbe r g e n 
teigia, kad Tarybų Sąjunga 
efektingiau veikia atsiliku
siose šalyse, nes jos pagalba 
vyriausiai padeda pagrindą 
pramonės vystymui, kas 
yra atsilikusiose šalyse 
svarbiausia.

Kadangi prof. Tinberge- 
nui vyriausiu klausimu yra 
aukštame laipsnyje išlaiky
mas kapitalistinės sistemos, 
tai jis ir sielojasi, matyda
mas tai, kad Tarybų Sąjun
ga pasidaro atsilikusiose 
šalyse — tiek Azijoje, Af
rikoje ir Lotynų Ameriko
je—populiari ir tuo sudaro 
Jungtinėms Valstijoms tam 
tikrą pavojų. Jeigu būtų 
susitarta ekonominiai koo
peruoti, tai po to sektų ir 
politinis kooperavimas, ku
ris būtų labai naudingas 
pastoviai taikai išlaikyti.

•

Valstybės departamentas 
vedė Kubos reikalus

Earl E. T. Smith parašė 
įdomią "knygą “The Fourth 
Floor,” kurioje parodoma, 
kaip Jungtinių Valstijų 
valstybės departamentas ve
dė Kubos reikalus.

Per keletą metų jau buvo 
numatoma, kad B atistos 
diktatūra eina prie galo, 

kad jos niekas negalės beiš- 
gelbėti. Nepaisant to, prez. 
Eisenhowerio nurodymais 
ir patarimais daryta viskas, 
kad Batistos režimas būtų 
Kuboje apsaugotas.

Smith rašo, kad valstybės 
departamento namo ketvir
tame aukšte buvo sudarytas 
specialus aparatas rūpintis 
Kubos reikalais. Tam apa
ratui vadovavo du svarbūs 
diplomatai — Roy R. Ru- 
botton ir Wm. Wieland. Jie 
palaikė savo agentus Kubo
je, taipgi duodavo nurody
mus Jungtinių Valstijų am
basadai Kuboje. Kadangi 
minimos knygos autorius 
buvo tuo metu žymus diplo
matas, taipgi Amerikos ban
kininkų investmentų gynė
jas, tai jis buvo gerai susi
pažinęs su tuometine ame
rikine diplomatija.

Amerikos politika Kuboje 
buvo liaudžiai nepakenčia
ma. Valstybės departamen
to žmonės nuolat nurodinė
jo Batistai, kad reikia daug 
griežčiau naikinti komunis
tus, taipgi puoštis demokra
tinėmis plunksnomis. Batisr- 
ta visada nuolankiai priim
davo Amerikos diplomatų 
nurodymus. Bet ir tas jo 
smukimo negalėjo išgelbėti. 
Amerikos diplomatija Ku
boje visai susmuko.

Smith teigia, kad valsty
bės departamento diploma
tai Kuboje prisivirė tiek 
daug košės, jog jie nie
kaip nebegali suvalgyti. A- 
part stambių biznierių, nie
kas kitas Kuboje tokiai 
amerikiečių diplomatijai ne
pritarė. Dar vienas bandy
mas panaudoti Kastro vy
riausybę kovai prieš komu
nizmą visiškai, nepavyko. 
Vėliau bandyta intervenci
ja Kuboje didžiulę daugu
mą kubiečių apjungė apgin
ti revoliucijos laimėjimus.

•

Pelnai nuolat didėja
Automobilių korporacijos 

per antrąjį bertainį pada
rė $43,501,000 pelno. Tai 
bus 19 procentų daugiau, 
kaip buvo padaryta 1962 m. 
tuo pačiu laiku.

Kitos korporacijos taipgi 
semiasi didžiulius pelnus, 
nepaisant to, kad gamyba 
reikiamo progreso nedaro 
ir bedarbių eilės nemažėja.

•

Pasižymi kalėjimais
Baltųjų dominuojama Pie

tų Afrikos respublika šiuo 
metu turi kalėjimuose vie
ną žmogų iš kiekvienų 226 
žmonių . Kalėjimai perpil
dyti daugiausia negrais ka
liniais.

Tuo pačiu metu Jungtinė
se Valstijose išeina vienas 
kalinys iš kiekvienų 818 
žmonių. Viso Jungtinės 
Valstijos šiuo metu turi 
220,239 kalinius.

Pietų Afrika šiuo klausi
mu žymiai pralenkia Jung
tines Valstijas.

PŪS NAUJI “VĖJAI” 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jungt. Tautos. — Jung
tinėse Tautose iki dabar 
Jungtinės Valstijos turėjo 
užtikrintą pirmenybę. Jų 
sumanymai visada praeida
vo. Bet daugėjant narių 
skaičiui iš Afrikos ir Azi
jos—padėtis keičiasi. Neut- 
rališkų valstybių blokas jau 
sudaro jėgą.

Maskva. — TSRS moks
lininkai atidengė grabą bu
vusio caro Jono Drausmin
gojo, kuris mirė 1584 m. 
Jo būta 6 jėdų ir 3 colių 
aukščio.

Draugų Merkių sūnaus 
rezidencijoje rugpiūčio 4-ą 
įvyko LLD 10-os kuopos 
parengimuose dirbanč i ų j ų 
sueiga. Dalyvavo gražus 
skaičius darbuotojų ir keli 
artimi bičiuliai- Moterys 
iškirto draugams Merkiams 
surprizą, pranešdamos, kad 
kartu paminėsim ir draugų 
Merkių 50 metų vedybų su
kaktį. Draugei Merkienei 
prisegtas korsažas, buvo 
vedybinis tortas ir įteikta 
maža dovanėlė. Nutraukti 
paveikslai Merkių šeimos ir 
visų dalyvių, pasakyta ke
letas žodžių jų sukakties 
proga. Merkio sūnaus re
zidencija tinkama sueigoms, 
jauki vieta, 6024 Wayne 
Ave. Gražiai įsitaisęs. A- 
čiū jiems už suteiktą vietą 
pobūviui.

Draugė S. Matulienė ta
ria nuoširdų ačiū visiems 
už atvirukus, laiškučius jai 
esant ligoninėje ir parvy- 
kus į namus. Nuoširdus 
ačiū Žalnieraitienei ir Wa- 
lantams už dažną aplanky
mą. Jos sveikata, nors lė
tai, eina geryn.

National Coal Association 
praneša, kad iki liepos 27- 
os d. minkštosios anglies 
iškasta 9,500,000 tonų, per 
tą patį laikotarpį pereitais 
metais buvo iškasta tik 8,- 
153,000 tonų.

Komitetas, susidedantis 
iš Stevensono, R. Dilwortho 
ir K. M. Granahan ,Phila- 
delphijoje posėdyje padarė 
planūs Rooseveltienės 
Memorial inei Fondacijai 
įsteigti.

Nepaisant, į kokią pasi
linksminimo vietą eisite, 
mokėsite padidintus taksus 
penkiais centais. Harris- 
burgo įstatymų leidėjai taip 
nutarė.

PRR darbininkai apleido 
darbą valanda anksčiau, 
kad dalyvautų Transport 
Workers lokalo 2042 susi
rinkime- Kompanija pasi
ryžo daryti darbe pakeiti
mus ir atleisti 33 darbinin
kus. Visiškas darbo sulai
kymas bus rugpiūčio 16-ą, 
jei kompanija nepakeis sa
vo nusistatymo.

Nauja taisyklė vieškeliu 
važiuojantiems. Automobi
liams 20 pėdų pločio keliu 
važiuojant greitis 60 mylių 
per valandą. Turnpike—70 
mylių. Sunkvežimiams — 
55 mylios.

Primenu gerų parengimų 
mylėtojams, kad pirmą rug
sėjo sekmadienį pas drau
gus Ramanauskus Sellers- 
villėj, jų ūkyje, įvyks gra
žus sąskrydis. Ramanauskų 
ūkis plačiai žinomas, žino
mas ir jų svetingumas—vai
šinimas geru maistu, drau
gišku priėmimu. Prašome 
vasaros sezoną gražiai už
baigti. Philadel p h i e č i a i 
rengiasi s k a i 11 ingai daly
vauti. Tikimės iš arti ir to
lis skaitlingo atsilankymo. ’

1874 metais valstijos kon
stitucijos klausimu piliečiai 
turės pasisakyti lapkričio 
mėnesį balsavime — šaukti, 
ar nešaukti suvažiavimą jos 
svarstymui. Didžiumai pa
sisakius už šaukimą, suva
žiavimas turės įvykti 1964 
metų liepos mėnesį. Konsti
tucijos priėmimas bus 1965 
metais. Gub. Scrantonas 
pasirašė tokį bilių.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 16, 1963

Keturi žemuogių rinkėjai 
Wilkes- B a r r ė s apylinkėje 
girioje paklydo. Per 20 va
landų klaidžiojo, kol surado 
kelią išėjimui. Policijos si
renų šauksmo negirdėjo- 
Policija ir kiti paklydėlių 
ieškojo

180 Carson kompanijos 
darbininkų laimėjo 22 cen
tais valandai pakėlimą. 
Streikui vadovavo USW lo- 
kalas 3651. Streikas tęsėsi 
5 dienas.

Miss Elizabeth Devlin pa
sitraukė iš mokytojos par
eigų, kad neleidžiama skai
tyti biblijos viešose mokyk
lose. Sako, protestuoju 
prieš Aukščiasiojo teismo 
nuosprendį

Philadelphijos biznieriai 
sako, kad jie ims atsakomy
bę sumažinti nedarbą. Jų 
pasakymu, jie prisidės prie 
palaikymo darbų lavinimo 
mokyklos, pagelbės sukelti 
$2,000,000 mokyklai išlaiky
ti.

Šalies valdžia įspėja Phi
ladelphijos unijas panaikin
ti segregaciją per 60 dienų 
arba ji sulaikys darbų kon
traktus

Philadelphijos spauda •— 
už atominių bombų sprog
dinimo sulaikymą. Harris- 
burgo “tėvai” tyli, mat, lap
kričio rinkimai arti, tai bi
josi viešai pasirodyti. Pilie
čių didžiuma — už taikingą 
Vakarų ir Rytų sugyveni
mą.

Pilietis

Haverhill, Mass.
Rugpiūčio 18 d. bus links

ma kelionė į Olympia Par
ką, Worcester. Jau daug 
metų kaip Haverhill ir 
Lawrence kartu važiuoja
me į Boston, Montello, Nor
wood, Worcester piknikus 
ir kitokius parengimus. Se
niau pasamdydavom busą 
Haverhill, o važiuodami per 
Lawrence pripildyda v o m 
pilną žmonėmis. Bet vėliau 
dėl ekonomiškų reikalų bu
są pasamdo Lawrence, o iš 
Haverhill nuvažiuo jame 
mašinomis į Lawrence, o 
iš ten sykiu važiuojame į 
paskirtą vietą. Šį Kartą nu
veš haverhilliečius į Law
rence M. Kazlauskienė, o 
busas nuo Lietuvių svetai
nės 41 Berkley St., Law- 
rencve, išeis ne vėliau kaip 
12 valandą dieną.

Olympia parkas, tai gra
žiausia vieta-šioje apylinkė
je. Kaip kas net “ro
jumi” vadina. Mat, tame 
parke auga daug gražių 
kvietkų ir yra gera vieta 
pasimaudyti, tiktai reikia 
turėti kostiumus, nes Ado
mo rūbuose negalima mau
dytis.

Ligi pasimatymo pikni
ke!

Darbininkė

Nashua, N. H.
Pranešimas

Pranešu visiems drau
gams ir draugėms, kad se
natvės aplinkybių verčiami 
išvažiuojame iš Nashua gy
venti į Waukegan, Ill. Ilgai 
gyvenome, kartu veikėme, 
tai mums labai sunku su 
jumis skirtis. Vykstame gy
venti pas mūsų dukrą.

V. Vilkauskas



J. D. Sliekas

Daug vargo del jaunystes klaidų
(Tąsa)

Kaziuko tėvas dirbo' ma
lūne už mažą algelę, o ren- 
dos mokėjo 10 litų į mėnesį 
už 3 kabarėlius, tai gyven
ti buvo gana sunku trims, 
iš tokios algos. Tai abieji 
kaimynai jautėsi lygūs ir 
gražiai susitaikė, o kada 
tėvai susitaiko, tai ir vai
kai.

Kaziukas su Rožyte žais
davo prie namelių ir tėvam 
buvo gerai, kai jie vis ma
to vaikus čia pat. Kai jie 
atėjo į metus, jie sykiu ėjo 
į mokyklą, o liuoslaikiu 
žaidė. Kai jie pabaigė pra
dinę, į gimnaziją leisti tė
vai nei vieni negalėjo—čia 
jau reikia mokėti. Tai vai
kai taip sau laiką leido 
apie namus—žaidė, o kar
tais Kaziukas nušlavė katro 
kaimyno kiemą, ar kitam 
nubėgo į krautuvėlę kokio 
daiktelio atnešti, ar po tur
gaus dienos padėjo rinką 
apvalyti ir gavęs centą ki
tą atiduodavo motinai.

Rožytė kartais, kai moti
na turėjo kiek darbo, jai 
padėdavo kai ką, arba sau
gojo katros kaiminkos kū
dikį. Tiesa, vieną darbelį 
ji jau turėjo nuolatinį, — 
kas rytas, 10 vai. ji bėgo 
saugoti vienos krautuvėles 
savininkės kūdikį, kai jinai 
eidavo į turgų pirkti mais
to, už tą darbą Rožytė gau
davo 50 centų į savaitę; tai 
labai maža, bet visgi keli 
centai įėjo, o ne išėjo.

Vėliau Kaziukas išėjo į 
kaimą bandai ganyti, jam 
suderėjo algą 5 litus ir pū
rą bulvių, o per vasarą šer
ti nereikės, o tai irgi gerai, 
jis grįš namo rudenį — po 
visų šventų. ...... ...

Kai jis grįžo, Rožytė jį 
vos atpažino, kaip jis buvo 
išaugęs ir sudiktėjęs. Da
bar jie ir vėl žaidė per žie
mą, o pavasarį ir vėl ėjo į 
kaimą, o Rožytė leido laiką 
kaip nors prie mamytės ir 
palengva, augo. Bet kai Ka
ziukas grįždavo ir žaisda
vo su Rožyte, tėvai kartais 
džiaugdavosi, o kartis rū
pindavosi, kas bus, jeigu 
vaikai taip draugaudami 
susimylės, kaip jie gyvens?

Kartais motinos susieida
vo ir visą tai apkalbėdavo.

Kai Kaziukas buvo 18-kos 
metų, tėvui pavyko vargais 
negalais įprašyti sūnui dar
belį malūne, kur jis pats 
dirbo, o Rožytei motina su 
kunigo pagalba įtaisė dar
belį prieš bažnyčią arbati
nėje.

Dabar motinos džiaugėsi 
užauginusios vaikus ir ap
rūpinę juos šiokiais tokiais 
darbais; o jaunuoliai vis 
draugavo, — jie eidavo 
miestelin į šokius, į gegu
žines, ar šiaip išeidavo iš 
miestelio į laukus, džiaug
davos gamta; jie vaikščiojo, 
dainavo, krykštė. Arba, 
kai jiedu pirmą akrtą pa
sibučiavo ir prisiekė vienas 
antrą mylėti, kiek tai buvo 
laimingų ir jaudinančių 
minčių! Ir taip visada po 
to, kai jiedu buvo, kur jų 
niekas nematė ir nesaugo
jo—jie buvo taip arti vie
nas prie antro — susiglau
dę — jautė vienas antrą, 
kaip kraujas gyslose tvink
si, kaip širdys krūtinėse 
plazda; argi dar begali bū
ti kas nors laimingesnio, 
kaip tokios minutės?

Ak, tiesa, kartais perbėg
davo per galvą mintis: Bet 
kaip mes gyventume? Bet 
apie tai nereikia nei galvo
ti, tas išsispręs kada nors 
savaime, o dabar tai tik 
mylėtis...

Kartą nelauktai, netikė

tai motina užklausė Rožy
tę, ar jau jiedu vienas ant
ram pasižadėję? Rožytė 
atsakė, kad. taip; tada mo
tinąją prigrasino: “Žiūrėk, 
kad tu man nepadarytumei 

(sarmatos, aš tave užmuš
čiau.'?. Kaip judu gyven
tumėt? Tu gimusi Ameri
koj, gali ten įvažiuoti; ra
šyk tėvui laišką, prašyk, 
jums būtų lengviau gyventi 
negu čia; aš padariau di
delę klaidą grįždama čia, 
privargai, nenoriu matyti 
tave taip vargstant...”

Rožytei motinos patari
mas patiko; ji daug kartų 
buvo klausiusi motinos apie 
savo tėvą; ji, rodos, atsimi
nė jį, kai atsisveikino; ji 
norėtų turėti ir pažinti sa
vo tėvą, bet kai ji imda
vo motiną klausinėti apie 
tai, tai anoji sakydavo: 
“Tu dar per maža, pasa
kysiu, kai užaugsi...”

Dabar ji dažnai mąstė: 
kodėl motina tėvą paliko? 
Ar nebūtų galima juos vėl 
suvesti į krūvą? Ji tikėjo
si tai padaryti, jei pavyks 
jai pasiekti Ameriką. Ji 
parašė tėvui laišką, įdėjo 
gražią savo nuotrauką ir iš
siuntė. Kai ji susitiko su 
Kaziuku ir papasakojo jam, 
ką jiedvi su motina pada
rė, Kaziukas nusiminė, bet 
Rožytė jį ramino: “Kaziuk, 
aš tavęs neužmiršiu, tenai 
mums bus geriau. Čia 
mums nėra gyvenimo,” ir 
ji glaudėsi prie jo, bučiavo 
ir prisiegavo, kad “niekad 
ir niekad tavęs neužmir
šiu...” Jie išsiskyrė geroj 
nuotaikoj ir viltimi, kad 
viskas bus gerai ir jie bus 
laimingi.. .

Laikas bėgo, o motina su 
dukra laukė, ką tėvas pa
sakys? Jos laukė mėnesį 
ir du, o laiško vis nebuvo. 
Pagaliau laiškas atėjo, ja
me tėvas rašė: “Miela Ro
žyte, tavo malonų laiške
lį ir nuotrauką gavau, ačiū. 
Džiaugiuosi matydamas ta
ve taip gražiai išaugusią ir 
linkiu tau geriausio pasise
kimo tavo gyvenime. Aš 
tau gelbėsiu, bet kaip greit, 
nežinau. Tavo tėvas.”

Vadinasi, laiškas neblo
gas, bet čia dar nieko tikro 
nepasako, tačiau Rožytė 
nubėgo pas Kaziuką kaip 
su gera naujiena. Ne po 
ilgo jos gauna kitą laiš
ką, kuriame sako, kad tė
vas jau buvo kur reikia, 
ir, atrodo, gali greitai gau
ti pirmenybę įvažiuoti A- 
merikon; liepia galvoti apie 
kelionę.

Trečias laiškas atėjo jau 
ilgas ir storas, jame rado

tam tikrus popierius ir pi
nigų perlaidą. Su tuo vis
kuo liepia važiuoti į Kau
ną pas Amerikos atstovą, 
kuris pasakys, ką reikia to
liau daryti.

Neėmė daug laiko būti 
Kaune ir prisirengti kelio
nei. Kai Rožytė susitiko 
savo Kaziuką tam tikroj 
vietoj atsisveikinti, nebuvo 
lengva; jiedu ir verkė, ir 
bučiavosi, vėl ir vėl sudėjo 
naujas priesaikas vienas ki
to nepamiršti...

Pagaliau Rožytė išvažia
vo, ir neėmė kažin kiek lai
ko, kol ji pasiekė Wilmer- 
dingo miestelį. Kai vakare 
tėvas grįžo iš darbo ir rado 
Rožytę, o Rožytė nepažįs
tamą tėvą, jie abu apsiver
kė. Kai Rožytė ėmė pasa
koti tėvui apie motiną ir 
jos vargą, tėvas nesusijau
dino; jis tik šaltai išklau
sė ir nukreipė kalbą kitur.

Rožytė parašė laišką mo
tinai ir Kaziukui ir, kiek 
pailsėjusi, pradėjo teirautis 
apie darbą. Tėvas jai pa
sakė: “Čia tau darbo nė
ra, tau prisieis važiuoti į 
didmiestį — Pittsburgh ą, 
kur yra daug viešbučių, 
klubų, valgyklų ir tt.; ten 
tu gausi darbą. Nedėlioj aš 
tave ten nuvešiu pas tūlą 
moterį, kuri tau bus kaip 
teta.” Ir nuvežė.

Rožytė čia apsigyveno ir 
kiek apsipažino su miestu 
ir žmonėmis. Būdama jau
na ir graži, tuojau ir kava
lierių jai pradėjo pirštis, 
betgi Rožytė palikusi Ka
ziuką Lietuvoj, ji čia į tuos 
vyrus nei nežiūri, ji geriau 
teiraujasi apie darbą, kad 
uždirbtų pinigų ir greičiau 
atsitrauktų Kaziuką.

Ji papasakojo apie savo 
Kaziuką ir “tetai,” bet “te
ta” į visa tai žiūri labai 
šaltai; ji sako: “Mergele, 
atsikviesi vaikėzą, taip sa
kant pliką kaip tilviką, tai 
kaip jūs gyvensit? O kada 
gi jis atvažiuos? Kol gaus 
darbą ir uždirbs pinigų ir 
kol kas bus, tai kada gi pra
dėti gyventi, o dar gal ir 
visiškai neatvažiuos? Ap- 
sivestum su vyru, kuris tu
ri darbą ir pinigų, tai būtų 
gyvenimas tuojau.”

Rožytė aiškinosi: “Teta, 
aš negaliu taip padaryti. 
Aš Kaziukui pasižadėjau, 
mes mylimės nuo pat jau
nų dienų.”

“‘Et, kas ta meilė, su pir
ma nakčia išlėks ji pro lan
gą ir bus po meilės, o už 
vyro, kuris turi darbą ir 
santaupų, tai užveja, tai 
gyvenimas...”

(Bus daugiau)

Tarybų Lietuvos sklandytojai išeina į visasąjunginę areną. 
Neseniai sporto meistras L. Jemiljanovas sklandytuvu “A-ll” 
pakilo į 6,150 metrų aukštį. Tai — naujas šalies rekordas. 
Dar vieną TSRS rekordą pasiekė Kauno Politechnikos insti
tuto sporto klubo auklėtinis V. Žukas. Dviviečių sklandytu
vu “Blanik” su keleiviu jis pasiekė 4,300 metrų aukštį. O po 
kelių dienų vilnietis Z. Brazauskas vėl pagerino šį pasiekimą, 
paikinęs į 5,300 metrų aukštį, esant absoliučiam skridimo 
aukščiui 6,250 metrų.

Nuotraukoje: Vilniaus ir Kauno sklandytojai ruošiasi star
tams.

Yucaipa, <
’ Atsiminimai apie 

Petrą Repecką
Liepos 17 d. puošniai ir 

gedulingai paly dejom į ka
pines ilgametį gyventoją ir 
veikėją Petrą Repecką (Re- 
peką).

Palydovai buvo labai 
skaitlingi ir laidotuvių kop
lyčioj karstą puošė virš 30 
gyvų gelių vainikų. Tas ro
dė, kad organizacijų nariai 
ir draugai-draugės labai at
jautė jo veikimą ir turėjo 
širdyje, kad netekom nuo
širdaus veikėjo ir spaudos 
platintojo, taipgi LLD ir 
LDS kuopų nario.

Man artimai teko susipa
žinti su velioniu Petru, ka
da persikėlėm gyventi iš 
Stockton ir Los Angeles, 
Calif., 1946 m. Keletą mė
nesių teko gyventi artimoje 
kaimynystėje Inglewoo d e 
(Los Angeles priemiesty
je), tad veik kasdien suei- 
davom ir pasikalbėdavom, 
daugiausiai apie gyvenimo 

eigą ir politinę situaciją. 
Petras ir jo gyvenimo 
draugė Karolyna buvo na
riai Los Angeles Lietuvių 
choro, kas savaitę lankyda
vo pamokas, tad ir mus nu
veždavo į svetainę su savo 
puošniu automobiliu.

Apie tą patį laikotarpį 
Los Angeles gyvavo ir ge
rai veikė LDS Mixmasteriu 
kuopa dailės srityje, tad ir 
jo sūnūs Haroldas ir Alber
tas sykiu veikė jaunimo tar
pe. Žinoma, tėvams buvo 
džiaugsmas, kad jaunimas 
gražiai veikia dailės srity
je: rengia koncertus, sce
nos veikalus, įvairumų va
karus su šokiais.

Velionis buvo blaivaus 
protavimo draugas, stengė
si su visais draugiškai su
gyventi ir agitavo stoti į 
LDS ir. LLD kuopas, taipgi 
pirmoje vietoje stengėsi už
rašyti pažangesnį laikraštį, 
ar įsigyti kokią naudingą 
knygą pastudijuoti. Buvo 
laisvų minčių ir savo nu
sistatymo ir įsitikini m ų 
laikėsi iki mirties. Mano su
pratimu, tas labai brangus 
idėjos punktas laikytis dar
bininkiško - marksistinio 
idealo, būti pažangių orga

nizacijų nariu, platinti lite
ratūrą ir laikraščius, pro
gai esant, kalbinti įstoti į 
pažangesnes organizacijas 
tuos, kurie dar nėra, na
riais.

Velionis Petras keletą sy
kių yra man pasakęs: “Ka
da aš atvykau į Ameriką, 
dirbau visokius darbus, bet 
tuo patim sykiu labai neap
kenčiau darbaviečių vergi
jos. Todėl stengiaus kaip 
galint susitaupyti kiek pini
gų ir pradėti ant savęs ką 
nors daryti. Todėl pirma 
proga mes įsigijom čevery
kų krautuvėlę ir neblogai 
gyvenom”.

Kiek teko man sužinoti 
nuo jo paties, Petras Repe- 
ka atvyko į šią šalį, į New 
Yorką 1907 m. po Rusų re
voliucijos ir gyveno Brook
lyn, N. Y., virš penkerius 
metus, ir apie 5 metus 
Worcester, Mass. Taipgi po 
kelis metus gyveno West 
Virginijoje, Kanadoje ir ki
tur. Inglewoode jis išgyve
no iki mirties apie 38 me
tus. Iš darbaviečių buvo pa- 
siliuosavęs per eilę metų. 
Inglewoode turėdavo ren- 
duojamų namukų ir iš to 
pragyvendavo.

Velionis buvo gimęs 1889 
m. birželio 19 d. Buvenų 
kaime, Kurkliu apylinkėje, 
Lietuvoje. Ligoninėje už
baigė gyvenimo dienas lie
pos 14 d.

Susipažino ir apsivedė 

Petras su Karolyna New 
Yorko valstijoje 1913 me
tais, ir šių metų balandžio 
mėnesį linksmai atžymėjo 
savo 50 metų ženybinio 
gyvenimo jubiliejų. Ir tuo 
laiku Petras ir Karolyna 
Repeckai dar buvo geroje 
sveikatoje.

Velionio gyvenimo drau
gė Karolyna Rinkunaitė 
paeina iš Avilčių kaimo, 
Panevėžio rajono Lietuvoj. 
Dabar gyvena sykiu su sū
num Harold, 1015 E. 68 St., 
Inglewood, Calif. Jos sūnus 
Albertas gyvena Kansas 
valstijoje. Velionio brolis 
Viktoras gyvena St. Peters- 
gurg, Florida, o pusseserė 
Frances Mažilienė gyvena 
Brooklyn, N. Y.

Velionis labai pavyzdin
gai sugyveno šeimynoje, 
savo draugę Karolyną ir 
abiem sūnums davė supra
timo ir mokslo, kiek gyve
nimo sąlygos leido. Karoly
na visados dalyvaudavo 
pramogose ir org. susirin
kimuose. Taipgi ji yra na
rė pažangių org. ir veikime 
ji prisideda, kiek sąlygos 
leidžia.

Karolyna Repeckienė ir 
sūnus Harold labai yra dė
kingi Los Angeles ir Yu- 
caipos draugams už nuošir
dų patarnavimą jiems lai
ke laidotuvių.

Alvinas

Baltimore, Md.
Nuoširdi padėka

Velionio Jono Antanaičio 
šeima ir artimieji taria nuo
širdų ačiū tiems draugams 
ir draugėms, kurie gelbėjo 
kiek tik leido aplinkybės 
pergyventi taip skaudžią 
nelaimę, kuri ištiko mus 
liepos 23 d. su mirtimi my
limo vyro ir tėvo.

Ačiū draugui J. Deltuvai 
už pasakymą tinkamos kal
bos laidotuvių metu, drau
gams ir pažįstamiems, pir- 
kusiems gelių vainikus ir 
prisiuntusiems užuojau tos 
atviručių.

Ačiū ir tiems, kurie paly
dėjo velionį į Parkwood ka
pines.

Elena Antanaitienė 
žmona

Leonard ir Mildred 
sūnus ir marti

Antanina Medelienė 
uošvė

So. Boston, Mass.
Gerai pavyko

Rugpjūčio 3 d. buvo pa
rengimas sutikimui turistų 
iš Lietuvos. Parengimą su
ruošė LLD 2 kuopa. Norin
čių išgirsti turistų įspū
džius ir su jais pasikalbėti 
susirinko geras būrys. Tu
ristai aiškino savo patyri
mus ir į klausimus suteikė 
atsakymus. Parengime pa
sidarbavo H. Žekonienė, K. 
Kazlauskienė ir J. Rainar- 
dienė.

Apie Klubo pikniką, kuris 
įvyko liepos 28 d. Worces- 
teryje, jau buvo rašyta, bet 
buvo praleista keletas var
dų asmenų, kurie aukojo 
klubui. Aukojo: A. Kainis 
indą kugelio, B. Čiuberkie- 
nė—kvortą vermouth, EI 
Fraimontienė — moterišką 
piniginę. Jinai ją ir išleido, 
sukeldama $6.70. Ačiū au
kojusioms.

L. P. klubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo 1 dieną, 3 vai. 
po pietų. LLD 2 kuopos su
sirinkimas bus rugsėjo 5 d. 
vakare. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

S. R.

Hudson, N. H.
Dar apie J. Egerį

Liepos 30 d. mirė Juozas 
Egeris, 5 vai. vakaro jo šir
dis sustojo plakus. Sirgo 
nepilnai 3 savaites. Paliko 
didžiame liūdesyje žmoną 
Konstanciją (Murauskai
tę), dukterį Joaną ir sūnų 
Juozuką.

Paėjo iš Kauno rėdybos.
Pažinau draugą Juozą 

Egerį per 35 metus, paži
nau ir jo gražius nuveiktus 
darbus per visą jo gyveni
mą. Pasiges jo LLD ir LDS 
kaip sekretoriaus, pasiges 
jo mūsų progresyviškoji 
spauda netekusi rėmėjo ir 
darbuotojo. Pasigesime mes 
visi netekę veikėjo ir drau
go- -- m*

Juozo gražus gyvenimas 
liūdesio momentu buvo pa
gerbtas, nes vietiniai sakė, 
kad niekad nematė tiek 
daug gėlių prie numirusio 
karsto, kiek buvo prie Juo
zo. Tai tiesa, nes nebuvo 
koplyčioje vietos jau kur 
jas padėti, tai visur ant sie
nų ir laiptų reikėjo sudėti.

Draugo Egerio laidotu
vės buvo labai gražios. Rug
pjūčio 2 d. jį pažinojusieji 
skaitlingai, apie 20 automo
bilių, jį lydėjo į kapus. Pa
laidotas laisvai. Garbė jo 
žmonai, dukrai ir sūnui už 
šį gražų elgesį!

Prie karsto koplyčioje ir 
ant kapų drg. S. Penkaus- 
kas pasakė gražias atsi
sveikinimo kalbas. Čia lai
dotuvių direktorius palydo
vams padalino po kvietke- 
lį, kurie sunešė ant Juozo 
karsto kaip paskutinį atsi
sveikinimo ženklą. Tegul 
bus tau, drauge, lengva že
mė. O tavo nąylimai šeimai 
reiškiu širdingi užuojautą.

J. M. L.

Padėka
Mirus mano vyrui ir vai

kų tėvui Juozui Egeriui iš
reiškiu širdingą padėką 
mano giminėms, artimie
siems draugams ir kaimy
nams už suraminimą šioje 
liūdnoje valandoje. Ir už 
tiek daug gėlių, kurios puo
šė mano mylimo Juozo kar
stą ir visą koplyčią.

Taipgi labai dėkoju lai
dotuvių direktoriui gerbia
mam Kazlauskui už tokį 
gražų patarnavimą. Ir labai 
dėkoju visiems už skaitlin
gą palydėjimą į kapus ma
no mylimo Juozo. Taipgi 
ačiū už visokią pagalbą gi
minėms ir draugams laike 
užkandžių po laidotuvių.

Nuliūdę liekam:
Duktė Joana, sūnus 
Juozas, ir žmona 

Kastancija Egerienė

Waterbury, Conn.
Spaudos naudai pietūs
Kiek man yra žinoma, tai 

nuo 1952 metų yra rengia
mi spaudos naudai “Pietūs 
po medžiu-” Įr šiemet susi
tarėme tą padaryti po tais 
pat medžiais, tame pačiame 
daktaro Stanislovaičio so
delyje, kuris jau visų apy
linkės miestų įprasta ir 
lengva surasti vietelė.

Pietūs įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 22 d. 1:30 vai. die
ną.

Taigi visi mylintieji dar
bininkišką spaudą dalyvau
kite, nes jūsų dalyvavimas, 
yra labai reikalingas.

Taipgi manome turėti pa
sitarimą apie spaudos vajų, 
kad geriau būtų galima jį 
pravesti.

LLD Apskr. Narys

“Laisvė” eina į Lietuvą 
ir žmonės ją myli.

4 pusi? Laisvė (Liberty) R

Scranton, Pa. J;
MT

Pabaigoj liepos mėnesio 
tragiškai mirė Baltimorėj, 
Md., Jonas Antanaitis, iš
gyvenęs tame mieste apie 
penkioliką metų.

Su Jonu susipažinau pra
džioj 1916 metų, tuoj po to, 
kai atvykau į Scrantoną. 
Tuomet čia gyvavo LSS 2 
kuopa, bet jos veikimas bu
vo silpnas. Kadangi prieš 
apie pusmetį laiko prieš tai 
buvau įsirašęs į LSS Anso- 
nijoj, Conn., tai ir čia at
vykęs greitai įsijungiau į 
veikimą. Pirmą susirinkimu 
turėjome draugų Šotfy 
(dviejų brolių) namuose, 
kurių trečias brolis buvo 
žuvęs pradžioj gruodžio 
mėnesio 1915 metų, kuomet 
Diamond angliak a s y k 1 ų 
keltuvas, nutrūkus plieni
niam lynui, nukrito į dugną 

: ir užmušė virš desėtko ang
liakasių. Atsimenu, susirin
kime, kuriame dalyvavo 
apie tuzinas narių, Stasys 
Šonas nusiskundė, kad vei
kimas yra menkas ir kad 
atsiradus naujoms spėkoms 
(Jurgis Jankauskas buvo 
atvykęs tik kelios savaitės 
anksčiau, o aš tik kelios 
dienos) galima būtų prade- v 
ti ką nors veikti. Tame susi
rinkime ir buvo nutarta 
pastatyti B. Vargšo veika- 
liuką po vardu “Žmonės”, 
kurį ir susimokinome ir pa
statėme pradžioj 1016 me
tų. '

Kadangi Antanaitis buvo 
siuvėjas, o aš irgi siuvėjo 
“klesas” buvau “išėjai”, 
tai mano kaimynas iš Lie
tuvos, minėtas Jurgis Jan
kauskas, nusivedė mane į 
jo namus ir supažindino, 
svarbiausia dėl to, kad 
buvau bedarbis, tai ir ma
nė, kad Jonas pagelbės man 
darbą gauti, ir iš tiesų, jis 
nuvedė mane pas kitą siu
vėją, pas kurį ir dirbau per 
virš metus laiko.

Iš to pirmo susitikimo su 
Antanaičiais pamenu tik, 
kad jie “kritikavo” lošėjų 
poelgius, o to pasekmės bu
vo tos, kad ir Antanaitis, ir 
jo žmona įsijungė į lošimą, 
ir perstatėme keletą veika
lų, kuriuos Antanaitis reži
savo. Jis taip pat priklausė 
ir LSS 2 kuopai.

Kaip visur, taip ir pas 
mus, nors tarpe draugų ir 
būdavo įvairių skirtumų 
svarbesniais klausimais, bet 
padėtis buvo normališka iki 
neatsirado skloka. Kadarai 
Antanaitis ir keli kiti 
Scrantone išėjo su sklo>a, 
tai tarpe jų ir likusių na
rių prasidėjo ginčiai kurie 
išsivystė į neapykantą, ker
štavimą ir šmeižimą vieni 
kitų. Nuo tada vienų ir ki
tų draugiškumo saitai nu
trūko ir tas tęsėsi iki An
tanaičiai pardavė savo siu
vimo įstaigą ir persikėlė 
gyventi į Baltimorę, kur jo 
veikimas man nėra žino
mas, išskyrus tai, kad buvo 
“Laisvės” skaitytojas, lan
kė pažangiečių parengimus, 
paaukodavo geriems tiks
lams. ■ •

Kadangi Jonas seniai bu
vo atsipalaidojęs-nuo tikė
jimo prietarų, tai ir buvo 
palaidotas laisvai.

Užuojauta žmonai Ele
nai, sūnui Leonardui ir ki
tiems artimiesiems, o Jonui 
amžina ramybė.

Draugas

ĮDOMU ŽINOTI, KAD.^
...Metinis jūrų gyvūnijos 

ir žuvų prieauglis sięįįia 
18 milijardų tonų, o į gy
ventojų stalą patenka tik 
apie 30 milijonų tonų.

ktad., rugp. (Aug.) 16, 1963



Svečiai iš Bostono atvežė vaikučiams dovanų — lėlių ! Pra- 
Vas Kvietkas jas įteikia.

-..................... —..................... ............. ........... •• ...........

Ir vėl gimtuose kraštuose
Atvykusius į Kauną Ame

rikos lietuvius: Eleną Ta
mašauskienę, Barbarą Ma- 
čiukaitę, Veroniką Kviet- 
kauskienę, Mariją Kviet- 
kauskienę, Liuciją Mockai- 
tienę, Petronę Žukauskie
nę ir Praną Kvietkauską 
sutiko miesto vykdomojo 
komiteto atsakingasis sek
retorius R. Mekionisu Pir
majai pažinčiai miesto sve
čiai gavo po trumpą Kauno 
vadovą.

Kelionę po mūsų miestą 
draugas R. Mekionis pra
dėjo, pranešdamas linksmą 
naujieną, — kauniečiai spor
tininkai tapo respublikos 
spartakiados nugalėtojais.

Mašina rieda Senamies
čiu, kur kiekvienas namas, 
kiekviena detalė pasakoja 
pečiams mūsų miesto isto
riją. Štai ir Aleksoto kal
bas. Prieš akis atsiveria 
Nemuno ir Neries santaka, 
didingi tiltai, jungiantys at
skiras miesto dalis.

—O tiltai,—sako drg. R. 
Mekionis,—karo metais bu
vo sugriauti...

—Pamenu, — įsiterpia 
daugiau kaip prieš 40 metų 
apleidusi savo Tėvynės 
krantus L. Mockaitienė, — 
dar per senąjį tiltą mus tė
vukas atveždavo į Aleksotą 
pas dėdę... Kaunas-.. Man 
jis artimas vaikystės prisi
minimais... Kaip pasikei
tė, kaip išaugo!

— Daug kas pasikeitė, — 
kai teko vykti laimės ieško
ti į Ameriką, kelionė truko 
beveik dvi savaites, o ki
tiems ir 18 dienų. Dabar 
štai per kelias valandas lėk
tuvu Tėvynę pasiekėme...

Miesto vykdomojo komi
teto atsakingasis sekreto
rius papasakojo Amerikos 
lietuviams miesto istoriją, 
Saaiškino nūdienius miesto

atybos planus. Žvilgsnis 
užklydo už kunigų semina
rijos rūmų:

—Nesuprantu, — sako L. 
Mockaitienė, — kaip žmo
nės eina į kunigus... Juk 
tai jau atgyvenęs dalykas. 
Pas mus, tiesa, mokyklose 
tikyba brukte brukama. 
Mes, laisviečiai, bažnyčios 
paslaugomis nesinaudojame 
— turime savo parengimus, 
vakarus...

Bet jau laikas traukti to
liau; diena brangi. Mašina 
pavažiuoja Laisvės alėja, 
pro geležinkelio stotį, pro 
maždaug prieš penkerius 
metus buvusį tuščią lauką, 
o dabar naująjį Tunelio ra
joną; susipažįsta svečiai su 
Dainų ir Mickevičiaus slė
niais, Respublikinės Kauno 
klinikinės ligoninės rūmais, 
Kauno pilimi ir kitomis 
miesto įžymybėmis.

Ypač Amerikos lietuvius 
domina civilinės metrikaci
jas skyriuje atliekamos pi
lietinės ceremonijos, apie 
kurias jiems išsamiai papa
sakojo šio skyriaus vedėja 
drg. Z. Urbšienė.

Po pietų svečiai," lydimi 

draugo R. Mekionio, išvyko 
pagerbti 80 tūkstančių žmo
nių, žuvusių IX forte. Šiur
pi tragedija, apie kurią 
jiems papasakojo IX forto 
muziejaus darbuotoja drg. 
L. Ašmytė, sujaudino atvy
kusius iki ašarų, o Marija 
Kvietkauskienė net nufoto
grafavo mirties sieną, no
rėdama p a r o d yti papras
tiems, eiliniams amerikie
čiams, kovojantiems už tai
ką, ir tuo dar labiau paska
tinti juos.

Paliekant muziejų, Ame
rikos lietuviai buvo apdo
vanoti ženkleliais bei kny
gelėmis, pasakojančiomis 
šio buvusio mirties fabriko 
istoriją.

(“Kauno Tiesa”)ŽINIOS IŠ LIETUVOS
POETAS IR 
AUDITORIJA

Vilnius. — Žmogus apie 
“žmogų” — taip galima pa
vadinti platų lenininės pre
mijos laureato Eduardo 
Mieželaičio susirašinėjimą 
su savo skaitytojais.

Poetas kasdien gauna 
daug laiškų iš visų Tarybų 
Sąjungos kampelių, iš už
sienio, ir kiekviename jų 
pas jį grįžta “Žmogaus” da
lelytė, to didelio, gražaus ir 
sunkaus gyvenimo dalelytė, 
kurio apdainavime — jo 
kūrybos prasmė.

Sodininkė iš Leningrado 
J. Semionova rašo: “Aš la
bai myliu žemę, man rodo
si, jog ji verta, kad jai bū
tų skiriamas ypatingas — 
septintasis pojūtis”. Ji pra
šo E. Mieželaitį “naujoviš
kai”, tobula forma išreikš
ti septintąjį žmogaus pojū
tį — gamtos patrauklumo 
jėgos, didžiosios žemėje sly
pinčios jėgos pajūtį. Nuo-> 
širdžiai skamba laiškas, ku
rį parašė moteris, protes
tuojanti prieš miesčionišką, 
veidmainišką pažiūrą į mei
lę: “tegul Jūsų eilės padės 
mano amžininkėms ta p t i 
dar gražesnėmis, dar tvir
tesnėmis, dar patrauklesnė
mis”.

Labai daug laiškų Mieže
laitis gauna iš jaunimo. 
Darbininkai, studentai, tar
nautojai — vaikinai ir mer
ginos ieško jo poezijoje at
sakymo į savo slapčiausius 
klausimus, mėgina jos pa
galba rasti savo vietą gyve
nime.

—Menininko sąlytis su 
liaudimi — tai puikus jaus
mas, — sako Eduardas 
Mieželaitis. — Jis yra kū
rybos variklis, neišsenkan
tis, gilus įkvėpimo šaltinis.

Dabar poetas užmanė 
naują kūrinį, kuriame jis 
nori konkretizuoti savąjį 
“Žmogų”, parodyti jo šio- 
kadienius ir darbą. Mieže
laitis mano, jog jo skaityto
jų mintys daugeliu atvejų 
bus pagrindu šiam busima
jam “Žmogui”.

—Mano kūriniai turi 
tūkstančius bendraautorių.

— tai skaitytojai, — sako 
Eduardas Mieželaitis.

(ELTA)

ATVYKO
DIDVYRIO MOTINA

Joniškis. — Tarybų Są
jungos Didvyris seržantas 
N. Tokarlikovas žuvo 1944 
metų rugpiūčio 18 dieną va
duojant Žagarės miestą. 
Rajono jaunimas gerbia 
didvyrio atminimą. Ant jo 
kapo nuolat žydi gėlės, pa
dėti vainikai.

Brangaus svečio šiomis 
dienomis susilaukė rajono 
komjaunuoliai. Pas juos at
vyko didvyrio motina A. 
Tokarlikova, gyvenanti To
torijos ATSR. Ji viešės Ža
garėje kelias dienas, daly
vaus tarybinio jaunimo die
nos iškilmėse.

D. Jokūbaitis

ELETROSŠVENTĖ
Molėtai. —Tą vakarą bu

vo džiugi šventė “Kaniū
kų” kolūkyj. Žemdirbių na
muose įsižiebė elektra. 
Anykščių statybos - monta
vimo valdybos elektromon
teriai, vadovaujami K. Sa- 
delskio, atvedė elektros lai
dus į kolūkio fermas, pieni
nę. Ypač džiaugėsi elektra 
kiaulių fermose darbuoto
jai. Čia ėmė suktis trys mo
torai, kurie padeda šėri- 
kėms ruošti pašarą.

Elektros šventės, jei tik 
jas galima taip pavadinti, 
neseniai įvyko ir “Vasta- 
pų”, “Virintos”, Ždanovo 
vardo kolūkiuose bei to pa
ties rajono Aluntos tarybi
niame ūkyje.

J. Šileika.

Brigadoje — V. Te ieškovą
VILNIUS, birželio 20 d. 

A. Školinos komunistinio 
darbo brigada “Spartos” 
fabrike — šimtaprocentinis 
moterų kolektyvas. Visos 
30 šios ateities žvalgų šei-

I CLEVELAND, OHIO

Mirus

Andriui Kazen (Kazakevičiui)
Gimęs Birželio 20, 1893. Mirė Rugpiūčio 4, 1963.

Kilęs iš Daukšių kaimo, Kapsuko rajone.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Ag
nieškai, sūnums Alger, William, ir sesutei Eliza
beth Chipley, Detroit, Mich., podukrai Frances 
Napier, anūkams, giminėms ir artimiesiems.

—LLD 190 Kuopos valdyba ir nariai

.............—— __________
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mos narės su dideliu dėme
siu sekė pirmosios pasau
lyje moters kosmonautės V. 
Tereškovos skridimą.

Kai per radiją nuskambė
jo pranešimas apie sėkmin
gą Valentinos Tereškovos 
sugrįžimą į Žemę, brigada 
nusprendė pasiųsti sveikini
mo telegramą V. Tereško- 
vai ir priimti ją į savo ko
lektyvą garbės nariu.

P. Merkininkas

Worcester, Mass.
Bus du piknikai

Sekmadienį, rugpiūčio 18 
d., Olympia Parke, įvyks 
spaudos piknikas. Apie 
spaudos pikniką, regis, nei 
nereikėtų daug kalbėti. 
Kiekvienas pažangus as
muo turi suprasti, . kad 
laikraštis tarnauja ne vien 
žinias paduodamas, bet ir 
teikdamas straipsnius įvai
riais klausimais, taipgi gar
sindamas organizacijų pa
rengimus ir susirinkimus.

Gi pažangioji spauda tik 
ir pasilaiko iš parengimų, 
mūsų aukų ir kitokios pa
ramos. Todėl, visi pažangie
čiai dalyvaukite spaudos 
piknike. Kalbės Ieva Miza- 
rienė, kuri tik grįžo iš 
Maskvos ir Lietuvos.

Antras parengimas įvyks 
tame pat Olympia Parke 
rugsėjo 2 d., tai yra, pirma
dienį, “Labor Day” dieną. 
Rengia Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija. Turėsi
me ir kumštininkų (“box
ing”) varžybas. Muzika 
gros šokiams. Turėsime 
skanių gėrimų ir skanaus 
maisto. Draugija kviečia 
visus ir visas dalyvauti.

K. K.

Odesa. — Tarybų Ukrai
nos teismas nuteisė tris žu- 
likus sušaudyti, o 23 kalė- 
jiman po 15 metų.

Montreal, Canada
Sugrįžo turistai iš 
Tarybų Lietuvos

Grupė Kanados lietuvių 
turistų (iš kurių šeši buvo 
m o n t r ealiečiai), paviešėję 
savo gimtiniame krašte, 
Tarybų Lietuvoje virš dvie
jų savaičų, rugpiūčio 5 d., 
sugrįžo atgal. Šiuos žodžius 
rašant, mažai dar teko kal
bėtis su grįžusiais, bet išvi
so matosi, kad kelione esą 
labai patenkinti.

Kas už vis svarbiausia, 
kad čia Tarybų Lietuvos 
priešų skleisti gandai, būk 
jie ten nieko nematys, dar 
sykį sudužo į šipulius. Jie 
matė ne tik aukštai kylantį 
socialistinės Lietuvos gyve
nimą, visur svetingai buvo 
priimti, bet matė ir lankėsi 
kiekvienas pas savo gimi
nes, savo gimtajame kaime.

Pilnai tikiu, kad mūsų 
turistams bus suruoštos su
tiktuvės, kur jie patys tu
rės progos plačiau pasida
lyti su montrealiečiais savo 
įgytais įspūdžiais kelionėje 
ir labiausiai mūsų Tėvynė
je.

Pasirašė naują darbo 
sutartį

Moteriškų suknelių siuvė
jai (dressmakers)), kuriuos 
atstovauja International 
Ladies Garment Workers 
unija, pasirašė naują darbo 
sutartį ketveriems metams. 
Sulyg naujos sutarties, ša
lia visos eilės darbo sąlygų 
pagerinimo (kaip žinia, šio
je inddustrijoje jau nuo 
pereitų metų darbo savaitę 
sudarė 37Į/^ valandos), lai
mėta ir bendras algų pakė
limas nuo $3 iki $5 savaitei.
Sėkmingai baigė mokyklą
Nors mokslo metai baigė

si birželio mėnesyj, bet re-; 
zultatai tik dabar paskelbti. 
Tarp daugelio moksleivių 
yra sėkmingai baigusių ir 
lietuvių. Jonas Monstavi- 
čius sėkmingai baigė I kur
są McGill universiteto inži
nerijos fakultete. Lilly Ur
banavičiūtė baigė Montreal 
High 12-ąją klasę. Lydia 
Keršytė labai gerai baigė 
Verdun High 11-tąją klasę.

Galimas daiktas, kad yra 
ir daugiau lietuvių jaunuo
lių, baigusių mokyklas, bet 
ilgame moksleivių sąraše 
korespondentui nep a v y k o 
pastebėti. Būtų gerai, kad 
žinantieji praneštų.
Aplankė sergančią motiną

Kadangi M. čekaitienė, 
kaip žinia, yra sunkiai su
sirgusi, todėl jų sūnus, ku
ris nuolatiniai apsigyvenęs 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, su šeima atvažiavo 
aplankyti sergančią motiną.
Pergyveno antrą operaciją

Petras Jokubka, kuris jau 
antri metai sunkiai serga 
po sunkios automobilio ne
laimės, neseniai antrą kartą 
buvo operuotas. Manoma, 
kiek sutvirtėjus po šios ope
racijos, dar reikės daryti ir 
trečią. Gaila, kad jį ištiko 
tokia baisi liga. Linkėtina 
jam pasveikti. J.

Asbury N. J.
Po sunkios operacijos 

grįžo iš ligoninės Mikolas 
Grakauskas-Grakey, asbu- 
rietis ūkininkas.

Mikolas Grakauskas yra 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas, tad jo draugai, pa
matę šį pranešimą, gerai 
padarytų, kad jį aplankytų 
namuose. Jis gyvena West 
Portal Rd.

Linkime jam greitai su
stiprėti sveikatoje.

P. Rimkienė

Mahanoy City, Pa.
Laikas bėga labai greitai, 

jau ir ruduo prieš akis, o 
visgi gražiom dienom dar 
norisi prieš ilgas žiemos 
naktis išeiti kur nors į 
laukus ar giraitę, praleisti 
liouslaikį ore, kol dar ne 
per šalta. Šenadoriečiai ir 
Mahanoy’jaus draugai ren
gia pikniką rugpiūčio 25 d. 
toj pačioj vietoj ant Marti- 
shin Grove, Hasink, netoli 
Lake Wood parko, ant ke
lio 45. Prieš “outsaid” teat
rą —“muvis” yra kelias po 
dešinei atvažiuo j anties iš 
vakarų, o iš rytų, po kairei. 
Buvusiems jau gerai žino
ma vieta. Lauksime draugų 
ir draugių atvažiuojant pas 
mus užbaigti vasaros die
nas lauke suėjus.

Gaspadinės rengia gar
džius užkandžius, o drau- 
gučiai ruošiasi priimti vi
sus su gardžiais gėrimais 
ir mandagiu patarnavimu. 
Taipgi galėsim pasidalinti 
mintimis vieni su kitais.

Kolei oras gražus, o svei
kata dar tarnauja prašome 
draugus atvažiuoti pas 
mus praleisti laiką links
mai. 11

Jeigu oras ir sveikata 
mums patarnaus, susieisi
me pas B. A. Ramanauskus 
Sellersvillėje, Pa., kur bus 
sueiga ūkyje. Man jau teko 
būti jų parengimuose. Tik
rai žinau, kad turėsime 
gražų laiką prie gardaus 
maisto ir gėrimų, taipgi 
puikaus patarnavimo.

Iki pasimatymui rugsėjo 
1 d. pas Ramanauskus.

Kuopos Koresp.

Philadelphia, Pa.
Viešnia grįžo į namučius
Draugė Ada Šuplevičienė 

iš Montreal, Canada, viešė
jo pas savo sesutę Mrs. 
Jankus. Atlankė ir šių žo
džių rašytoją, perdavė ge
rų linkėjimų nuo mūsų kai
mynų d.d. Kavoliūnų, taip 
pat parvežė ir nuo mūsų 
jiems. Buvo labai malonu 
pasikalbėti apie įvairius gy
venimo bėgančius reikalus. 
Ačiū d. Paul Kutrai už at
vežimą viešnios pas mus.

Šiomis dienomis čia vieši 
d. Daulenskienė - Pletienė, 
atvyko iš Miami, Fla., at
lankyti savo dukteris ir 
daugiau giminių. Ta proga 
atvyko į LLD 10 kp. susi
rinkimą. Buvo malonu pa
simatyti. Gerai nusiteikusi. 
Draugai Bekampiai ir d. 
Pranaitis irgi dalyvavo su
sirinkime. Smagus buvo su-Į

-------------------------------------------------- ---------------------

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
Iš visos Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 

ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIŪČIO 18 AUGUST
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
Shrewsbury (Worcester), Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA
i

Dalyvaus Laisvės Choras
iš Hartford, Conn.

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, • 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

sitikimas su visais malo
niais draugais.

Teko nugirsti, kad d. Ste- 
phani Matulienė laimingai 
sveiksta po labai didelės ir 
sunkios operacijos. Gyvena 
39 Harvest Rd., Lewittown, 
Pa. Linkiu visiems geros 
sveikatos ir kur nors vėl 
susitikti!

P. Walantiene

Philadelphia, Pa.
Pranešu, kad Anthony 

Krautis, kuris turėjo ope
raciją, jau grįžo iš ligoni
nės į namus. Adresas: 
Route 7, Dias Greek RFD 
Delson Dr., Gape May 
Courthouse, N. J. Linkiu 
pasveikti.

A.Z.D.

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF. 

Susirinkimai
Rugsėjo-Sept. 8 d. įvyks LLD 

145 ir LDS 35 kuopų susirinkimai 
11 vai. ryto, Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Svarbu dalyvauti, nes bus 
pikniko raportas, paskirstymas pa
jamų spaudai ir kitokių svarbių rei
kalų aptarimas. Valdyba (65-66)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos pramogų komisi

ja rengia skanius pietus. Bus mu
zika ir dainų, pasilinksminimas, pa
simatymas su draugais ir pažįsta
mais.

įvyks Rugpiūčio-August 24 dieną, 
šeštadienį, 12 vai. dieną, Laiškanešių 
svetainėje, 314—15 Avė. S.

Visi geri žmonės širdingai kvie
čiami dalyvauti šiame pobūvyje ir 
linksmai laiką praleisti. Viena iŠ 
rengėjų. (65-66)

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio-August 18 dieną Lais

vės pikniko rengimo komisija ren
gia padėkos pietus aukojusiems ir 
dirbusiems piknike. Taipgi kvie
čiame ir visus kitus "Laisvės” rė
mėjus į šį draugišką parengimą. 
Pradžia 12 valandą dieną, bus P. ir 
K. Kuprių sode, Annapolis Junction, 
Maryland.

Iš Baltimorės važiuokite 1 keliu 
iki 32 kelio, sukite į kairę ir va
žiuokite iki Annapolis Junction.

Komisija (64-65)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, kurie įvyks Rugpiūčio- 
August 17 d., pradžia 5 valandą va
kare, LDS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Rengimo komisija kviečia visus ir 
visas, kaip vietinius, taip ir iš apy
linkės, atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Būkime linksmi, kol dar 
gyvi. Rengimo Komisiaj

(64-65)

HELP WANTED MALE

ARCHITECTUAL DRAFTSMAN

Minimum 3 years experience. 
Light steel-layout and detailing.

Grow with large Steel Corp.
Call—

DA. 9-1600—Engineering Dept.
(65-67)

CARPENTERS WANTED
Good starting rates.

Camden—Jersey area.
Please call 609-R07-2452 

_____ After 7 P. M.
.TET’i* (60-66)



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Išvyko į Lietuvą rašytojas Albinas 

Morkus-Markevičius
Dar apie lietuvišką 

“chamizmą”
Šios pastraipos skaityto

jai gal prisimins paskelbtą 
jauno mokslinčiaus laišką, 
kuriame jis primygtinai spi
ria savo bičiulį, lietuviškos 
spaudos bendradarbį, mesti 
rašius lietuviškon spaudon, 
tapti amerikonu, nes, girdi, 
mūsų tautiečiai tesą “rau
doni arba rudi chamai-” Jų, 
girdi, jokiais argumentais 
nepakeisi, jiems jokios in
formacijos nesą reikalingos.

1944 metų bėglių jauni
mo šitoks išsireiškimas ne
gali būti jokia naujiena 
tiems, kurie stebi, kas išti
ko lietuviškas 17, 18 ir 19 
amžių išeivijas. “Ponai” vis 
skyrėsi nuo “chamų,” bet 
tie chamai vis praversdavo, 
“ponams” prireikus afidei- 
vitų ir kelionlapinigių Ame
rikon, ar “liaudies” nepri
klausomybei atstatyti. 
Mokslinčiui buvo visa tai 
priminta, ir kad chamais 
mes visi esame, daugiau ar 
mažiau. Šis ir vėl parašė: 
“Ar verta tęsti' apmąsty
mus apie chamus? Kiti gal 
pastebėtų, “nepričiom,” kad 
tie, kurie privačias nuomo
nes iš privataus laiško deda 
į taip vadinamą spaudą, ir
gi priskaitytini prie cha
mų ... Verčiau parašysiu 
plačiau, ką tas žodis “cha
mas” reiškia mano nuomo
ne.”

Nagi, kas yra chamas?
“Chamai yra netolerantiš

ki žmonės, kurie bespraus- 
dami viską ant savo kurpa
lio, nepastebi, kad tas kur
palis gerokai apipuvęs. Cha
mai, tai tokie, kurie nie
kaip pro savo kietą kiaušą 
negali infiltruoti naujų šio 
laiko idėjų; kurie, būdami 
žvairiai, niekaip neįžiūri ir 
nesupranta kitų žmonių, ki
tų galvosenos. Chamai, pa
gal kinietišką patarlę ‘Liu 
Yuyan Wei Mingrezu,’ susi
grobę žuvų akiu, įsivaiz
duoja suradę blizgančius 
perlus. O čia prisimena ma
no mylimiausia kinietišką 
pasakėčia:

Pietuose gyvena aitvaras. 
Jo vardas Yuan Chu. Kai 
jis lekia nuo Pietų Vande
nyno į Šiaurųjį, jis niekad 

rus žemčiūgų medžio vir
šūnę; niekuo kitu neužsige
ria, kaip tik aukso lotoso 
rasa; nieko kito nelesa, 
kaip tik dangiškuosius ap- 
rikosus. Kartą 'apuokas 
šiukšlyne surado apipuvu
sią žiurkę. Jau rengėsi ją 
suryti, kai pastebėjo 
praskrendantį aitvarą. 
“Kwatz! šalin, čia mano!” 
Betgi aitvaras Yuan Chu 
teatsakė: “Tu, pasigriebęs 
apipuvusią žiurkę, ar mane 
šalin varai?”

O dabar pagalvok, drau
guži, ar apuoku, ar aitvaru 
geriau būtum? Ar ne tiesa, 
kad chamų, taip pat kaip ir 
apuokų, yra būtina ypaty
bė dėl apipuvusųi žiurkių 
muštis, vaidytis?

Skiria lietuvius nuo 
litvomanų

Toliau mokslinčius skiria 
lietuvius p r i g i m timi nuo 
lietuviais b e s i s k elbiančių.- 
Rašo: “...Dvejoju, kad bū
čiau rašęs, jog visi lietuviai 
yra chamai; nors neradau 
išimčių, kad tokiais yra 
visi litvomanai. Pavyzdžiui, 
tau žinomas Lietuvos 
Universiteto diplo mantas 
gydytojas Paprockas ir jo 
poniutė su savo paskaito
mis ir kalbomis prieš lietu
vių kultūrinius ryšius! Pa

siskaitęs šitokių mūsų “in
teligentų” kalbas taip vadi
namų tautininkų suvažiavi
me, dar kartą draugiškai 
patariu: nusiplauk rankas, 
nusidulkink nuo kojų šių 
Chamų prineštą apie tavo 
šeimą ir namus purvą.. 
Litvomaniški pančiai per- 
ankštūs...

Yra chamizmo ir pas 
amerikiečius

“Bendrai šnekant, jau ne
mažai pasaulio apkeliavau, 
ir randu, kad Amerikoj vis
gi chamizmo mažiausia; 
nors gaila, iš spaudos kas
dieną matau pasireiškimus 
mūsų krašte ' neišpasakyto 
tamsumo. Sakysim, apie 
japonus galėčiau ištisus 
puslapius tulžies išlieti, vis
gi galiausiai pripažindamas, 
kad visas jų ydas nustelbia 
jų neginčijama dorybė: fa
natiška pažangumo manija. 
Vos prieš šimtą metų pra
dėję nuo nulio, šiandieną 
jie Japoniją yra pastatę į 
nepaprastos modernios ga
lios poziciją ir dideliais 
žingsniais, koncentruota 
tautos energija tiesiog lėk
te lekia į priekį. Štai kur 
lietuviai galėtume pasimo
kinti!. (Mokslinčius turėtų 
aplankyti Lietuvą — gal jis. 
patikėtų, kad ir Lietuvoj 
sparčiais žingsniais veržia
masi ateitin.) Bet jis ra
šo: “Japonas moka mokin
tis iš kitų, tauta turi tiks
lą...”

Argi, mokslinčiau, lietu
viai neturi vieningo tikslo? 
Argi mes, ,Amerikos lietu
viai, dėl to, kad likimas 
mus iškėlė iš tėvynės, nega
lime kartu su tėvynainiais 
niūniuoti ir dirbti, 1___
a

Pirmieji emigrantai, kiek 
antropologistai gali įrodyti, 
atvyko į Ameriką mažiau
siai priėš 10,006' inefų, o gal 
net anksčiau'. Yra gana 
gerai nustatyta, kad pir
mieji e migrantai bū'vo ke
liaujantieji medžiotojai iš 
Azijos ir kad jie persikėlė 
per vandenyną į Ameriką 
prie Beringo sąsiaurio, to
limoje šiaurėje, kur Pacifi- 
ko vandenynas susisiekia 
su Arktikos vandenynu.

Net ir dabar prie Berin
go sąsiaurio Azija ir Ame
rika yra perskirtos tik 60 
mylių vandens juosta- Žie
mos metu yra galima per
eiti skersai sąsiaurį ledo 
keliu. Kai pirmą kartą bu
vo persk r o s t a s šis kęlias 
(galimas daiktas, kad tai 
įvyko gale ketvirto Ledo 
Amžiaus), kontinentai buvo 
arčiau vienas kito, o gal bu
vo ir sujungti-siaura žemės 
juosta. Tie pirmieji emi
grantai buvo žmonės, dabar 
žinomi Amerikos indėnų ir 
eskimų vardu.

Sekantys emigrantai, apie 
kuriuos mes žinome, atvyko 
jau istoriniais laikais iš Eu
ropos. Vikingai atvyko iš 
Norvegijos, Islandijos ir 
Norvegijos keliu gale de
šimto šimtmečio, tačiau yra 
tokių, kurie mano, kad bu
vo ir anksčiau atvykusių 
emigrantų ar bent tyrinėto
jų. Kartaginiečiai galėjo 
atvykti į šį kontinentą maž
daug 480 m. prieš mūsų 
erą. Romėnai, yra sakoma, 
atvyko į Ameriką 64 m. 
prieš mūsų erą, per impera
toriaus Nero valdymą. Ki
nietis budistas misijonie- 

k a d r*us vienu°lis £al būt atvy- 
mūsų tėvynė Lietuva per *r

| šeštam ar dešimtam šimt
mety.

Visa tai yra labai įdomi 
spekuliacija. Mes tačiau ži
nome, kad pirmieji neindė- 
nai emigrantai kolonistai, 
kurie atvyko su intencija 
nuolat apsigyventi, atvyko 
į Grenlandijos salą iš šiau
rės rytų pakrantės, dabar 
esamos Kanados su vikingu 
Eriku Raudonuoju, kuris 
atrado ją 2 28 m. ir įkūrė 
koloniją po trejų metų.

Pačios Šiaurės Amerikos 
atradimas yra priskirtas jo 
sūnui, Leif Ericson, 1000 m. 
Jo kolonija, kuri turbūt bu
vo dabar vadinamoje Nau
jojoje Anglijoje, vėliau iš
nyko, kaip ir jo tėvo koloni
ja Grenlandijoje.

Amerikos atradimas, po 
kurio buvo šis kraštas atžy
mėtas žemėlapyje, buvo pa
darytas Kristupo Kolumbo 
1492 m. Jis išlipo Watlingo 
Saloje, vienoje iš Bahamas 
salų, Karibų jūroje- Kolum
bas buvo tyrinėtojas, o ne 
emigrantas, tačiau kadangi 
jis laikėsi kaipo Ispanijos 
agentas, tai yra natūralu, 
kad pirmieji kontinento ko
lonistai modernioje eroje 
buvo ispanai.

Ispanijos Imperijos pa
grindai buvo padėti avan-

amžius būtų laisva”? Ir kai,'?^ katalikai vienuoliai - 
sakome laisva, tai supran
tame laisvę kuo plačiausiai 
— nuo išinaudojimo, nuo 
skurdo, nuo bado, maro ir 
ligų, nuo tamsumo, prieta
rų, įkalbėjimo.

Filmuos “Aukso žąsį”
Montrealyje, Kanadoje, 

prisilaiko rašytoja ir akto
rė Birutė Pūkele vičiū t ė. 
Nėra metų, kad Birutė Pū- 
kelevičiūtė ko nors nepara
šytų, nesukurtų, neparuoš
tų. Lieuvių tautai ji kaip 
deimančiukas. Ir jai nėra 
jokių kliūčių, jokių “bet.” 
Štai šiuo metu ji “naciona
lizavo” vietinės Aušros V ar
tų parapijos salę ir ten 
įruošė kino studiją. Pradė
jo filmuoti savo darbą 
“Aukso žąsis..” Iš Čikagos 
atvažiavo talkininkauti ak
torius K. Veselka, iš visur 
kitur — Algimantas Dikinis, 
Stasys Pilka, L. Barauskas, 
Dauguvietytė - Kudabienė, 
Vasiliauskas, daugelis, kitų. 
Būdinga, su visais veiks
niais ir partijomis, lėšas 
šiam kultūriniam filmui su
dėjo patys aktoriai. Talka, 
iš tiesų.

Tai kad rusina Vilniaus 
kraštą!

Paskutiniu laiku “laisvin-
tojų” spauda lyg mažiau! tiūristų, kaip, pav., Juan
skundžiasi a m e r ikiečiams, 
kad Lietuva “rusinama.” 
Turbūt nesmagu darosi me
luoti. Štai rašo R. Macko
nis iš Lietuvos. 1913 me
tais Slučajaus kaime bai
giau rusišką pradinę mo
kyklą. šiandien jame pil
na vidurinė lietuvių kalba 
mokykla. Mackonis suskai
čiavęs, kiek lietuviškų mo
kyklų buvo katalikų lenkų 
vyskupų ir generolų valdo
mame Vilniaus krašte, da
bar suskaičiuoja vietoves,

Pirmieji emigrantai 
į Ameriką

Ponce de Leon, kuris atra- 

kur randasi pilnos viduri
nės lietuviškos mokyklos: 
Marcinkonys, Rudnia, Slu- 
čajus, Varėna, Valkininkai, 
Naniškės, Deveniškės, Tra
kai, Marijampolė, Pabradė, 
Š v e n č ionys, Švenčionėliai, 
Adutiškis, Linkemys, Tve
rečius, Rimšė, Melegėnai, 
Ignalina, Daugėliškės, Rim
šė ir Dūkštas.

Bijokit savo pono dievo, 
melagėliai!

do Floridą 1513 m., Her
nando de Šoto, kuris beveik 
tuo p’ėČiu mėtų varfovavd 
ekspedicijai pėr dabartinę 
vadinamą AHzoną, Naująją 
Meksiką ir Kansas.

Angia'i, palikę žymesnį 
antspaudą JAV-ose, paskel
bė, kad naujosios žemės 
jiems priklauso dėl John 
Cabot padarytų kelionių 
pagal šiaurryčių pakrantę 
1497-8 m. Tačiau anglai at
vyko apsistoti tik 1607 m., 
po kelių nepasisekusių mė
ginimų įkurti kolonijas .

Pirmosios nuolatinės an
glų kolonijos vietovė buvo 
pavadinta Jamestown, da
bartinėje Virginijos valsti
joje. Tie anglų emigrantai 
ir tie, kurie išlipo Plymouth 
Rock Massachusetts, valsti
joje iš Mayflower laivo 
1620 m., padėjo kertinį ak
menį 13-ai Amerikos kolo
nijų, kurios po nepriklau
somybės laimėjimo susijun
gė ir davė pradžią Jungti
nėms Amerikos Valstijoms.

ACNS

Sako, Niujorke pakels 
važiuotės fėrą

Michael J- Quill, Važiuo
tės darbininkų (Transport 
Workers) unijos preziden
tas, sako, kad 1964 metais 
Niujorko miesto žmonėms 
bus pakelta subvėmisi ir 
autobusais važinėjimo kai
na penkiais centais. Šiuo 
metu jie moka 15 centų fė
rą, o sekamais metais mo-

Kodėl?
Todėl, kad važiuotos tar

nautojai ir < darbininkai se
kamais metais; kai darys 
kontraktą .sus miestu, reika
laus pakelti algas, — tai, 
bendrai suėmus, susidarys 
apie $100,000,000. Reikalaus 
35 valandų:darbo savaitės; 
reikalaus kitų lengvatų. 
Na, tai dėl to, girdi, mies
tas bus priverstas kelti fė- 
rus (fares).

Be to, Quills priminė, kad 
važiuotės darbininkai uni- 
jistai visomis jėgomis kovo
sią prieš įvedimą automati- 
jos važiuotėje. O tai reikš: 
prieš paleidimą iš darbo 
daugelio darbininkų.

Skaitytojų dėmesiui
Pranešame mūsų skaity

tojams, kad adresuojant 
vokus Laisvei malonėkite 
adresuoti sekamai: Laisvė, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N1. Y., 11417.

Paštas dabar padarė 
naują tvarką, vieton Zone 
numerio, reikia pažymėti 
Zip Gode numerį.

Taipgi išrašant čekius ar 
money orderius, rašykite 
vien tik LAISVĖ, daugiau 
nieko kito nepridėkite. —

“Laisvės” Administracija

MIRĖ
Frank Chernius mirė 

rugpiūčio 14 d. Pašarvotas 
Šalinsko šermeninėj, 8402 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Laidos rugpiūčio 17 
dieną, 8:30 ryto.

Chernius yra Onos Čer- 
nevičienės posūnis. Gyveno 
57-23 63rd St., Maspeth, 
N. Y., kur gyvena ir Černe- 
vičienė. Liko 5 seserys.

Buffalo, N.Y.—šis mies
tas nuo potvynių turi apie 
$50,000.000, nuostolių.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penk tad., rugp. (Aug.) 16, 1963

Praėjusį pirmadienį į 
“Laisvės” leidyklą įėjo jau
nas vyras. i

—Alfc/ias Morkus-Marke
vičius, — prisistatyd a m a s 
tarė jis.

Apie A. Morkų-Markevi- 
čių mes buvome girdėję ir 
skaitę jo straipsnius ir kny
gą — “Baltasis miestelis,” 
neseniai išleistą Lietuvoje. 
Jis gyveno Čikagoje. Jis, 
beje, dipukas^

Pasikalbėjus su svečiu, 
paaiškėjo, kad jis grįžta į 
Lietuvą. Rugpjūčio 14 d. 
išvyksta į Montrealj; ten 
sės į Lenkijos laivą “Bato- 
rį” ir keliaus į Leningradą. 
Iš ten — lėktuvu Lietuvon, 
savo gimtojon šalin.

Kas gi jis?
A. Morkus-Markevičius į 

JAV atvyko su kitais dipu
kais iš Vakarų Vokietijos 
tuojau po karo. Kaip gabų, 
pralavintą jauną vyrą, greit 
jį pasigavo “veiksniai” ir 
ryžosi padaryti “vaduoto
ju.” Tik pagalvokite, Ame
rikos Lietuvių Taryba (P. 
Grigaitis, L. šimutis ir M. 
Vaidyla) pasamdė A. Mor
kų P. Grigaičio asistentu! 
A. Morkus dalyvavo jų po
sėdžiuose, rašė protokolus 
ir kitus svarbius, “konfi
dencialius” darbus atlikdi- 
nėjo.

—Mačiau,—pasakoją sve- 
čas, — tiek daug jų šelmys
čių, kad net koktu apie tai 
ir kalbėti.

—Ar parašysite apie jas? 
—klausiu rašytoją. 1

-^-Būtinai! Neužilgo iš
eis mano knyga apie visas 
“veiksnių” politines šelmys
tes. : O jų tiek daugi..
i Pasibiaurėjęs < totnis šel
mystėmis, A. Morkus metė 
tarnybą ir pradėjo/ kitaip 
verstis. Jis nusitarė visai 
sutraukyti ryšius su “veiks
niais” ; < pradėjo jis bendra
darbiauti “Vilnyje.” Rašė 
visokiais slapyvardžiais -

Sumezgė ryšius su Lietu
vos rašytojais ir kitais kul
tūros darbuotojais.

Kodėl jis grįžta?
—Kodėl gi jūs dabar grįž

tate į Lietuvą, kuomet esa
te čia labai reikalingas? — 
klausiame svečią. — Lietu
va nepabėgs.

—Yra visa eilė priežas
čių, verčiančių tai daryti,— 
atsako jis. — Svarbiausia: 
čia moraliai man trošku, 
antra — labai pasiilgau sa
vo gimtojo krašto, motinos, 
brolių, draugų, bičiulių.

—Ar jūs manote visiškai 
nutraukti ryšius su Ameri
kos lietuviais?

—Anaiptol, ne! r— atsako 
svečias. — Ryšius, kuriuos 
sumezgiau su pažangiaisiais 
lietuviais Amerikoje, palai
kysiu. Pasižadėjau nuolat 
rašinėti “Vilniai.” Rašy
siu, žinoma, iš Lietuvos.

— O “Laisvei,” nežada
te ?..

—Galimas daiktas, para
šysiu ir jūsų laikraščiui, 
kiek laikas leis. Bet su vil
niečiais aš jau susitariau. 
Jie man suruošė tokias 
draugiškas išleistuves...

—rčikagos pažangieji lie
tuviai svetingi, ar ne?

—Labai!—atsako A.Mor
kus.

Smagius, įdomius pokal
bius turėjau su žurnalistu 
A. Morkum-Markevičium.

Antradienį jis aplankė 
dar kai kuruos bičiulius, kai 
kuriuos lietuvius veikėjus, 
publicistus. Jo noras, jo 
troškimas, kad kiekvienas 
galvojąs lietuvis nutrauktų 

visokius saitus, jei kuriuos 
turėjo, su “veiksniais,” ka
dangi tai nesiderina su lie
tuvių tautos patrioto troš
kimais.. Jis nori, kad mūsų 
su Lietuva susimegstų juo 
tampresnis kultūrinis ben
dradarbiavimas.

Smūgis “veiksniams”
A. Morkaus-Markevičiaus 

išvykimas gimtojon žemėn 
—Lietuvon—smūgis “veiks
niams” ir visokiems politi
niams šarlatanams, mintan- 
tiems melagystėmis išvilio
tomis aukomis “Lietuvai 
vaduoti.”

Kažin, ką dabar galvoja 
P. Grigaitis, netekęs savo 
asistento? Ką galvoja L. 
Šimutis ir M. Vaidyla, mo
kėję jam algą, kad jis jiems 
padėtų “laisvinti”?..

Braška jų vežimėlis. Va
žiuoja užmarštin jų kvaila 
ir nedora politika, kai susi
pratę žmonės—veikėjai, ra
šytojai — spiauna į jų ne
švarų biznį ir stoja talkon 
savo gimtajam kraštui, sa
vo tautai, savo liaudžiai, 
kuriančiai naują, šviesų, 
laimingą gyvenimą.

Laimingos Tau kelionės, 
rašytojau Albinai! Pasvei
kink nuo mūs Lietuvą, drau
gus, bičiulius! Ns.

Už ką, kodėl užmušė 
katalikų kunigą?

Robertas Bergeris, 
metų amžiaus vyrukas,

19 
ir 

katalikų kunigas Francis J. 
McShanė rugpjūčio 8 d. apie 
2 vai. ryto susitiko kur tai 
vienoje užkandinėje. Kuni
gas tačiau nenešiojo atbulo 
kalnieriaus -^ jis atrodė 
kaip eilinis pilietis, apsiren
gęs-pusiau sportiškais rū
bais.-

■ Po to susitikimo, kunigas 
McShane sėdosi į savo au
tomobilį ir' nudardėjo-—130 
W. 227 St., Marble Hill ra
jono, Niujorke. (O R. Ber
geris gyvena po num. 142. 
Buena Vista Avenue, Yoh- 
kerse.) • •

Pasirodo, kad’ kunigas 
McShane vyko į savo sesers 
butą, kuri buvo išvažiavusi 
į Europą atostogų.

Ant rytojaus kunigo Mc
Shane brolis (taipgi kuni
gas) atvykęs į savo sesers 
butą rado kunigą Francis 
McShane užmuštą — nu
durtą dideliu bučerio peiliu 
ir pasodintą į klazetą.

Kas tai padarė? Kas už
mušė kunigą Francis Mc
Shane?

Policija skelbia, kad pa
minėtasis Bergeris prisipa
žinęs, jog jis tai padaręs. 
Jis riuvykęs pas McShane 
ir, “po didelių argumentų,” 
jį paskerdė. Po to Bergeris 
sė'dosi į kunigo automobilį, 
nuvyko į Yonkersą, užėjo į 
vieną saliūną ir davai ger
ti!..

Automobilis tapo atras-1 

Piknikas Pas Čiurlius
Pattenburge, N. J.

Pikniko Pakeitimas Datos
Buvo skelbta, kad piknikas pas čiurlius, Pat- 

tenburg, N. J., įvyks rugsėjo 8 d. Kadangi apie 
tą laiką susidarė daug parengimų, tai Čiurliai 
datą pakeitė—pikniką nukėlė į —

Rugsėjo 29 September
Čiurliai prašo visuomenę įsitėmyti pikniko 

datą ir kviečia visus atsilankyti, papietauti ir 
Pasilinksminti. Pietūs bus duodami 12 valandą. 

Tašome nesivėluoti.

tas, o jame—kunigo Frai^ 
cis McShane atbulas kalnip- 
rius ir kiti kunigiški kos
tiumai.

Aišku, Bergeris yra su
imtas ir bus teisiamas. 
Teisme gal būt išaiškės tik
roji nužudymo priežastis.

Gal būt paaiškės, ar ku
nigas McShane nevadino 
jaunuolio pas save į namus. 
O jei vadino, tai kuriais su
metimais?

Kol kas buržuazinė spau
da neduoda apie tai smulk
menų — gal nežino, gal ne
nori, gal slepia. Bet visgi 
ši žmogžudystė taip jau 
lengvai negalės praeiti pn* 
pirštus.

FILMAI
JASON AND THE 

ARGONAUTS
Tai filmas iš graikų mito

logijos, kuriame reiškiama 
jau perdaug fantazijos. Pa
sakojama apie herojų Ja
son, kuris mažas būdamas 
turėjo pabėgti iš savo tėvo 
pilies, kuomet karalius Pe- 
lias buvo užpuolęs tą sritį.

Praėjus 20 metų, Jason 
sugrįžta atgal pareikšda
mas karaliui Pelias, kad jis 
eisiąs į “pasaulio galą” su
rasti ir parnešti stebuklin
gų “auksinių vilnų”, kurių 
pagalba galima išgydyti ir 
panaikinti visokias ligas ir 
nelaimes. Jis nori suteikti 
džiaugsmą ir laimę savo 
krašto gyventojams.

Prieš išvykstant su savo 
laibu “Argo”, jis prašo die
vaičių, Zeuss ir Hera, kąd 
apsaugotų jį nuo nelaimiu. 
Jason ir jo argonautai pa
puola į visokias kliūtis, bet 
dievaitė Hera vis juos iš- 
gelbsti.

Filme matome,, kaip die
vaitis, Neptūnas praskifią 
jūroje... kalnus, kad praleisti 
argonautų laivą*. Matome, 
kaip Jason nukauja 7 galvų 
slibiną, kuris saugojo auk
sinį-garbanotą avies kailį ir 
dar keletą perdėtų fantas
tiškų scenų, kurios net ir 
vaikams su lakiomis vaiz
duotėmis gal būtų per stip
rios, per baisios.

Ši pasaka panaši į dauge
lį senoviškų lietuviškų pa
sakų, kur porinama apie 
žalčius su keletą galvų, sau
gojančius kokias nors bran
genybes.

Filmas spalvotas ir kai 
kurių scenų panoramos ga
na gražiai sutaisytos.

“Jason and the Argo
nauts” rodomas Loewis 
State kinoteatre 7 Avė. ir 
44 St., New Yorke. w

Paieškojimas
IEŠKAU GUSTO LAURINKAUS, 

gyvenusio Roebling gatvėj, Brook- 
lyne, dabar gyvenančio Chicagoje ir 
sunkvežimiu važinėjančio tarp Chi- 
cagos , ir New Yorko.

Jums rašytas laiškas j Chicagą 
sugrjžo. Kai atvažiuosite j New 
Yorką, prašau užeiti pas mane—

Alziūnė Laurinkus
60 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(65-66)




